
يقدم إطار اإلحصاءات الثقافية لليونسكو لعام ٢٠٠٩ منوذجا مفاهيميا لتعريف الثقافة ألغراض 
إحصائية. فهو أداة لتنظيم وجمع بيانات ثقافّية قابلة للمقارنة. وهو كوسيلة للتصنيف أعدت استنادا 

إلى التصنيفات الدولّية املوحدة، يطّبق تصنيف األنشطة والسلع واخلدمات على اإلحصاءات الثقافّية.

مت إعداد أطار ٢٠٠٩ من خالل مشاورات واسعة مع الدول األعضاء وخبراء في مجال اإلحصاءات والسياسات 
الثقافية، باإلضافًة إلى ممثلني عن منظمات دولية. ويعكس هذا اإلطار التغيرات العاملية املتعلقة 

بالتكنولوجيا وفهمنا للمسائل الثقافية األساسية والتقدم في مجال القياسات اإلحصائية والتغيرات 
التي حدثت في أولويات السياسات  الثقافية منذ إصدار ١٩٨٦.

وستشكل هذه األداة حافزا لتحسني قياس الظواهر الثقافية، وتعزيز استخدام اإلحصاءات الثقافية في 
العالم لوضع سياسات تستند إلى احلقائق. وأخيرا، فإنه يؤسس ملنهجيات جديدة جلمع البيانات واملؤشرات 

التي سيطورها معهد اليونسكو لإلحصاء باإلضافة ألنشطة اليونسكو في مجال الثقافة.

يشكل معهد اليونسكو لإلحصاء املكتب اإلحصائي ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة. ومركز إيداع األمم املتحدة

لإلحصاءات القابلة للمقارنة في مجاالت التربية 
والعلم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.
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)اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   
 عامنوفمبر /خالل مؤتمر لندن في تشرين الثاني دولة 20تم اعتماد ميثاق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من قبل 

 7و  دولة عضوَا193ًا تضم المنظمة حالي. 1946سنة نوفمبر / تشرين الثاني 4 الميثاق حّيز التنفيذ في ل ودخ،1945
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  اليونسكو لإلحصاءمعهد
ة في مجاالت مستودع األمم المتحدة لإلحصائيات العالمي وهي ،يشكل معهد اليونسكو لإلحصاء وآالة اإلحصائيات لليونسكو
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 تمهيد
 شعبةمعهد اليونسكو لإلحصاء و هو ثمرة جهد تعاوني بين 2009 لعام ار اليونسكو لإلحصاءات الثقافيةإط

على إطار   لمنهجية اإلحصاءات الثقافية لليونسكويستند هذا اإلصدار المنقح. الثقافة في اليونسكو
 في 1986هرت منذ عام  يأخذ في االعتبار المفاهيم الجديدة التي ظ آما1986 لعام الثقافية اإلحصاءات

 وطرق ، بما في ذلك المفاهيم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والتي غّيرت وجه الثقافة،مجاالت الثقافة
 . باإلضافة إلى السياسات والممارسات الثقافية المتطّورةوالتراث غير المادي، ،االنتفاع بها بصورة جذرية

مختلف ب ولها تأثير على حياة الناس  العالم،أنحاءآّل ات في تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في آل المجتمع
تتعلق مهمة برز مؤخرًا دور الثقافة في التنمية آمسألة .  من أوقات الفراغ حتى النشاطات المهنيةأوجهها،
مات الخاصة بالثقافات  وآذلك السِّ،واحترام خصوصيات آل ثقافة من الثقافاتحفظ غير أن . بالسياسة
 . التحدي الذي ينبغي مواجهته على نطاق شامل هو،األخرى

.  آثارها، هنالك حاجة لمعلومات موثوق بهاتقييم وقياس و،من أجل صياغة سياسات قائمة على البراهين
 الذي ،1986إنطالقًا من هذا المبدأ، اعترفت اليونسكو بالحاجة إلى تحديث إطار اإلحصاءات الثقافية لعام 

 لمفهوم الثقافة األآثر اشتماًاليعكس النهج الحالي وبالتالي لم يعد  ، للثقافةجامد ورتكز على مفهوم شكليآان ي
 إنتاج ونشر تتيحميًا ومنهجية يعالوة على ذلك، يوّفر اإلطار الجديد أساسًا مفاه. وأولويات الدول النامية

 .اإلحصاءات الثقافية القابلة للمقارنة على نطاق دولي

ساهم وقد . الشاملةالعالمية  أعوام من االستشارات أربعةار اإلحصاءات هي ثمرة  المنقحة من إطالنسخةهذه 
ودول أعضاء في  واألخصائيين وعلماء اإلحصاء عدد آبير من الخبراء المنفردين هذا اإلطار في تطوير

في  أهمية عالية اتذالمتنوعة لمختلف المشارآين  المتعددة وآانت المساهمة . اليونسكو ومنظمات دولية
تم تصميم إطار .  وقّدمت منظورات جديدة ومتنوعة حول الثقافة والثقافة اإلحصائية،وضع هذه المنهجية

يتمّثل .  آمنهجية يجري تطبيقها على المستويين الدولي والوطني2009اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 
هم موّحد للثقافة واستخدام التعاريف  تسهيل المقارنات الدولية عن طريق ففيالهدف األساسي لهذه المنهجية 

 . الدوليةالمعيارية والتصنيفات االجتماعية واالقتصادية

تحتاج إذ .  من خالل هذا المشروع تشجيع االستثمار في مجال اإلحصاءات الثقافية تأملاليونسكوإن منظمة 
عاجل إلى البيانات كل  بش، والمنظمات غير الحكومية، والوآاالت الدولية،الدول األعضاء في اليونسكو

لدينا الثقة بأن و. مكن من قياس آثار وأهمية السياسات والبرامج الثقافية على نحو أفضلتتواإلحصاءات ل
القتصادية واالجتماعية ا سيساهم في قياس أفضل لآلثار 2009 لعام  الثقافيةإطار اليونسكو لإلحصاءات

 .للثقافة
 
 

  
 ييرفرانسواز ريف هندريك فان دير بول

 مساعدة المدير العام للثقافة اليونسكو لإلحصاءمدير معهد 
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 شكر وتقدير
 
 وليديا دولومو من معهد ،جوزي بيسواآلٍّ من ، 2009لعام إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية  أعّد

و يستند اإلطار إلى تقرير أولي لمعهد اليونسك.  تحت اإلدارة الكاملة لسيمون إيليس،اليونسكو لإلحصاء
  ،) لإلستشاراتBOPرآز م( وبول أوينز ،ن ريدشارد نايلور أعّده فريق االستشارات المؤلف م،لإلحصاء

 ).من جامعة ليدز( وآالفين تايلور ،)قتصادإللندن لمدرسة من ( برات يوأند
 

 ، ساهم في تنفيذها عدد من األخصائيين،إطار اإلحصاءات الثقافية هو ثمرة عملية استشارية دوليةإن 
 ومن بينهم ممثلون عن العديد من ، وخبراء في مجال اإلحصاءات والسياسات الثقافية،وعلماء اإلحصاء
 أن  اليونسكو لإلحصاءمعهديوّد .  والوآاالت الدولية الشريكة، ومكاتب اإلحصاء الوطنية،الوزارات الثقافية

مة الزمالء من شعبة الثقافة في  وأن ينوه بمساه، اإلطار هذايشكر آّل األشخاص الذين ساهموا في إعداد
 .اليونسكو

 
 اإلحصاءات بإطار المرتبط ألعضاء فريق العمل  شكر خاصوجيهبتاليونسكو لإلحصاء  معهد آما يرغب

 وغيومار ،)الرئيس (تريبو -ألفونسو آاستيالنوس:  الثقافية للتوجيه والمشورة الفنية التي تقّدموا بها، وهم
 وماتي ،الجونيابتسام  و،ا وفالديمير بين،أورين - وهيلين بايلبي،اومزالسكد -، ومارتا بيكألونسو آانو

 . ودايفيد ثروسباي،سينغ. يب.اي وج،أوسبينو - أورتيزا وليليان، وغلين مازوآوان، وفيجاي مادان،آوفاآس
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 مختصرات
ANZSCO التصنيف الموحد للمهن في أوستراليا ونيوزيلندا
ANZSIC موحد في أوستراليا ونيوزيلنداالتصنيف الصناعي ال
BIMSTEC  متعدد القطاعاتالمبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي
BOP ميزان المدفوعات
COFOG تصنيف الفعاليات الحكومية
COICOP  الغرضتصنيف االستهالك الفردي بحسب
COPNI التي ال تتوخى الربحتصنيف أهداف المؤسسات 
CPA (UE) االتحاد األوروبي(نيف المنتجات وفقًا للنشاط تص(
CPC التصنيف المرآزي للمنتجات
CS الخدمات الجماعية
DCMS دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة في المملكة المتحدة
EBOPS التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري
FCS لإلحصاءات الثقافيةوإطار اليونسك 
ICATUS لي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقتالتصنيف الدو
ICH التراث الثقافي غير المادي
ICT واالتصالتكنولوجيا المعلومات 
IIFB  البيولوجيالمنتدى العالمي للسكان األصليين حول التنوع
ILO مكتب العمل الدولي
IS خدمة الفرد
ISCED التصنيف الدولي المقنن للتعليم
ISCO  الدولي الموحد للمهنالتصنيف
ISIC التصنيف الصناعي الدولي الموحد
LEG رئاسة فريق خبراء اإلحصاءات الثقافية التابع لالتحاد األوروبي
MDG األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة لألمم المتحدة
NSO ات الوطنيءمكتب اإلحصا
OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
NACE شطة االقتصادية للمجموعة األوروبيةتصنيف األن
NAICS نظام التصنيف الصناعي لشمال أمريكا
NAPCS نظام تصنيف اإلنتاج لشمال أميرآا
NEPAD مجموعة الشراآة الجديدة للتنمية اإلفريقية
SIC التصنيف القياسي الصناعي
SITC التصنيف القياسي للتجارة
SNA نظام الحسابات الوطنية
TSA ساب الفرعي للسياحةالح
UIS معهد اليونسكو لإلحصاء
UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
UNPFII منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
UNSD شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة
UNWTO  التابعة لألمم المتحدةمنظمة السياحة العالمية
WIPO لملكية الفكريةا  لحماية العالميةالمنظمة
WTO منظمة التجارة العالمية
 
n.e.s (not elsewhere specified)  آخرموضعغير محدد في 
n.e.c (not elsewhere classified) آخروضعغير مصنف في م 
n.f.d (not fully defined) غير محدد بالكامل
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 نفيذيموجز ت
 إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافيةهدف 

 
إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية هو أداة تساهم في تنظيم اإلحصاءات الثقافية على الصعيدين الوطني 

التعبير أشكال  واسعة من طائفة قياس يسمحللثقافة  مي وفهم مشتركي أساس مفاه اإلطار إلىيستند. والدولي
يتيح أيضًا من آما . مدى الشكل االقتصادي واالجتماعي الخاص بطريقة إنتاجهاعن  بصرف النظر ،الثقافي

 . قابلة للمقارنة دوليًا إنتاج بيانات المعياريةخالل تعاريفه
 

يستند إلى إطار وهو . على الصعيد العالميتمت  ،مكّثفةو  واسعة استشاريةهذا اإلطار هو حصيلة عملية
اإلبداعي الثقافي، مع األخذ في االعتبار   من خالل إدخال الحوار،1986لعام  اليونسكو لإلحصاءات الثقافية

 .يعكس الممارسات الحالية وقضايا الملكية الفكريةآما آثار العولمة على إنتاج ونشر المنتجات الثقافية 
 

إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية نظرًا لتوافر تطور قياس البعد االقتصادي للثقافة بشكل آبير من خالل 
ومع ذلك، فإن البعد االجتماعي  . ر من البيانات االقتصادية والعديد من التصنيفات الدولية المستخدمةيعدد آب

وعلى الرغم من أنه . افي غير المادي، يحظى بنفس األهميةللثقافة، بما في ذلك المشارآة الثقافية واإلرث الثق
 .تم اقتراح العناصر األولية لقياس هذه األبعاد ، فإن المزيد من العمل ال يزال ضروريا

 
:  مثل حاليًاةالقائمإطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية هو أداة تصنيف تتضمن استخدام نظم التصنيف الدولية 

 CPC، والتصنيف المرآزي للمنتجات ة اإلنتاج الثقافيألنشط ISIC التصنيف الصناعي الدولي الموحد
ف وترميز يصتونظام و ،للعمالة الثقافية ISCOالتصنيف الدولي الموحد للمهن و ،للسلع والخدمات الثقافية

فية وبرنامج األمم المتحدة لتجربة التصنيف  على التدفقات الدولية للسلع الثقالإلطالع ،HSالسلع المنسق 
تيجة هي أداة ومنهجية الن.  للمشارآة الثقافيةICATUSالدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت 

 مع اإلحصاءات الثقافية لتنظيم ج باعتبارها أساسًا،الوطني و الدوليالمستويين تستخدم على ل صّممت
 .ها واستخدامهاتوزيع الثقافة ونتاجبإوعة ممكنة من األنشطة المتصلة مجمع تحاول أن تعكس أوسو .هاونشر

 
 تعريف الثقافة

 
والمادية والفكرية والعاطفية التي  الخصوصيات الدينيةتعّرف اليونسكو الثقافة على أنها مجموعة متنوعة من 

 ،ق العيش المشتركر الحياة وطط بل أنما، ال تشمل الفن واألدب فقطمعينة،معينًا أو مجموعة تمّيز مجتمعًا 
 المعتقدات دائمًا قياس تلك أنه من غير الممكنفي حين ). 2001اليونسكو،  (ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات

من هذا المنطلق، .  بهارتبطةمالممارسات التصرفات والالقيم بصورة مباشرة، يمكن في المقابل قياس و
الثقافة من خالل تحديد وقياس التصرفات والممارسات الناتجة افية إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقيعّرف 

 .ينة معّين أو مجموعة مععن معتقدات وقيم مجتمع
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 مجموعة مشترآة من األنشطة اليونسكو لإلحصاءات الثقافية التي تم تعريفها في إطار المجاالت الثقافيةتمّثل 

التي جرت العادة ) مثل المشارآة في األنشطة الثقافية(عية  واالجتما،)مثل إنتاج السلع والخدمات(االقتصادية 
من األنشطة االقتصادية  ذات الصلةالمجاالت تتكون باإلضافة إلى ذلك، . »ثقافية«على اعتبارها 

 في أغلب األحيان على تعتبر، أو التي »زئيًاثقافية ج«آنشاطات النظر إليها واالجتماعية األخرى التي يمكن 
 .»ثقافية محض «توليس»  أو للتسليةترفيهية«أنها 

 
مبنية على منظور المستخدمة في بناء هذه التعاريف  معظم المعايير الحالية إّال أنه على الرغم من أن

، ال بل  فحسب للثقافة النواحي االقتصاديةيقتصر على ال ناتج عن التعريفالمجال التفسير اقتصادي، فإن 
 يأخذ في االعتبار  مثًال" الفنيداءاأل"قياس تعريف فإن لذلك، . ذا المجاله آل النواحي المتعلقة بيشتمل على
أو  موسيقىرسمية للفي قاعة تمت تأديتها  ، أو المحترفين منلهواة أوالمؤدون من ا آانسواًء ، وجوه األداء

 . ريفيةقريةفي الهواء الطلق في 
 

مجموعة من المجاالت م قياسها من خالل يت ،"عارضةمت"ثالث مجاالت  على يرآز إطار اإلحصاءات أيضًا
 ،المحافظة واألرشفة، التربية والتدريبهي " عارضةتآمجاالت م"هذه المجاالت الثالث المصنفة . القطاعية

 الكامل النطاق في قياس ًا أساسيًامريعتبر إدراج آل من هذه األبعاد الثالثة أ. الثقافي غير الماديلتراث او
 .للتعبير الثقافي

 
  منهجية واقعية:   الثقافةقياس

 
في آل المتبعة  سياسة األولوياتباختالف إلى حد بعيد اءات الثقافة تختلف قدرة الدول على جمع ونشر إحص

لذلك، صمم إطار عمل . تمتلكها البشرية والمالية التي  والقدرات،في مجال اإلحصاءمدى خبرتها  و،منها
 . مع آل دولة على الصعيد الوطني ويتالءم يتكيفواضحة آي بطريقة اليونسكو 

 
فهم العالقات يساعدنا على   األمرهذا. للقطاع الثقافي" دورة الثقافة"آما أن اإلطار مبني على مفهوم نموذج 

 والموارد ،طات والنشا،تمّثل الدورة الثقافية شتى الممارسات. بين مختلف العمليات الثقافية التي تربط
  المستهلكينتصل آل بدورها إلىويل األفكار إلى سلع وخدمات ثقافية تحالضرورية المطلوبة من أجل 

 .المستخدمينأوالمشارآين أو
 

 ذات الصلة من أجل زيادة حالية جميع نظم التصنيف اإلحصائي الدولي والمعايير الدولية اليشمل اإلطار
لبلدان إطارًا لنظم التصنيف توفر . الحالية لقياس الثقافةلمسوح وإمكانية استخدام ا،قابلية البيانات للمقارنة

والسلع والخدمات قياس األنشطة ل يسترشد بهدليل آما يستفاد منها آ. ونشرها البيانات الثقافية شامًال لجمع
مثل الدراسات  ،األسر المعيشية مسوح و،حصاءات االقتصادية القياسيةمن خالل استخدام اإلالثقافية 

فهي  ، وطنيًاالبلدان التي ال تملك إطارًا ثقافيًافبالنسبة إلى  .ية السكاناتادتعدال و،االستقصائية للقوى العاملة
أما البلدان التي تملك قدرة . ستكون قادرة على استخدام البنية األساسية إلطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية

 أو ئية أآثر تكيفًاباستخدام أدوات إحصاو ،إحصائية أآبر فقد تكون قادرة على جمع إحصاءات أآثر تفصيًال
 . الثقافةسياسة األولويات لديها بما يخصتعكس  ،تخصصًا

 
 ،والمؤشرات ذات الصلة ،إذ أن صياغة إطار للمؤشرات الثقافيةلم يحّدد أو يقترح اإلطار مؤشرات معينة 

 .ستشّكل خطوة مهمة الحقة على المستويين الوطني والدولي
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  مقدمة .1
 

 منذ إعداد). 1986اليونسكو  (1986لعام  ر اليونسكو لإلحصاءات الثقافيةإطا هذا اإلطار مكان يحّل
 الوقت الذيفي قياس الثقافة  أوتعريف ل عديدة ومختلفةمنهجيات  ظهرت ،ألول لإلحصاءات الثقافيةاإلطار ا
 . الثقافة في العالمدورالتغيرات االجتماعية والتكنولوجية فيه  بّدلت

 
 المقارنة الدولية إلى أقصى حّد حيثما  إمكانيةتوسيعدولي لإلحصاءات الثقافية في تتمّثل غاية هذا اإلطار ال

 تمّكن من وضع لبيانات حاجة آبيرة ، هنالكعلى الصعيد الوطني. المناسب والممكن القيام بذلكآان من 
 .طقة أو العالم بالدول األخرى في المن على مستوياتها مقارنَةالدولإطالع  تتيح ،سياسة مبنية على البراهين

 
 أداًةيشكل  ، آما االقتصادي واالجتماعي الثقافة في المجالينلتقييم مساهمات أسسًا مفاهيميةيقّدم اإلطار 

 معطيات الوطنيةإنتاج اليتيح و ،تساعد الدول األعضاء على تنظيم عمليات جمع ونشر إحصاءاتها الثقافية
  الدولية من الوآاالتاليونسكو وعدداستخدامها  من قبل ة بغياإلحصاءات الثقافية  الوطنية المتعلقة بوعبر

 .البيانات في العالم هذه  مستخدميومجموعة
 

 إلى يهدفهو ، و يّتخذ طابع المرونة ويشّجع على المقارنةأنهإذ ،  جامدًاليس إطارًاالجديد هذا اإلطار 
مجاالت األساسية التي تشكل جزءًا من تحديد المساعدة الدول على بناء األطر الثقافية الخاصة بها من خالل 

التي يحددها الخاصة بكل مجال و للتعاريفاعتماد آل دولة سيتيح باإلضافة إلى ذلك، . إحصاءاتها الثقافية
 . الخاصة بكل منهاللبياناتة ي المقارنة الدولإطار اإلحصاءات الثقافية

 
 عرض تفسيري 1.1

 
 ،االجتماعي و االقتصادي المجالين دور الثقافة في  إلىالنظرة في غّير جذري تدث، ح1986  العاممنذ

من  ووآاالت المعونةمن قبل من االعتراف وباتت العالقة التي تربط بين الثقافة والنمو تحظى بمزيد 
أي وسيلة تهدف  نمولتحقيق اوسيلة ل ، في آن واحد،الثقافة أآثر فأآثرتعتبر  . في هذا المجالاالختصاصيين

  بوسعآما أن .لوجودنامعنًى  تعطي ، مثل أن هذا النمونتائجإحدى آ و،االقتصادي التقدم مةوإداتعزيز إلى 
في التنمية المستدامة في  المساهمة ، والصناعات الحرفية واليدوية،إيرادات من خالل السياحةتوليد الثقافة 

شر وعلى مساهمتهم في عملية  البسلوكأن الثقافة تؤثر على المسلم به ومن . منطقة معينة أو في دولة معينة
 .)1995اليونسكو  (لى تطّورهم االجتماعي ورفاهيتهم وآذلك ع،التنمية االقتصادية

 
 : يمكن اختصار األثر المحتمل للثقافة على التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يلي

 
ة من خالل مستدام على دعم التنمية المحلية البالقدرة الكاملةاألصول الثقافية لمجتمع ما تتمتع  •

 . االجتماعي والثقافيالتنشيطالصناعات الثقافية ومساهمتها في ، مثل انعكاساتها االقتصادية
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 على تحقيق  بدوره وهذا يساعد، الثقافة فرصًا للنساء والشباب للمساهمة في النشاطات اإلنتاجيةتوفر •

السياسات آما يمكن أن تساعد . الوعي االجتماعيتعزيز  و، واحترام الذات،المساواة بين الجنسين
الفئات المحرومة حاجات وتلبية التي تراعي الفوارق الثقافية على الحفاظ على الممارسات التقليدية 

 قّيمات آما أنهن ،القيم الثقافية وتنقلن النساء تمتلكن المعارفف. السكان األصلييناجتماعيًا آالنساء أو 
 ).1995اليونسكو، ( الثقافية خصوصياتالعلى 

 
 توافق صغيرة أو عائلية تإنتاجية مؤسسات  في معظم األحيان توّلدهاالعديد من الصناعات الثقافيةإن  •

 .التنمية المحليةمع تمامًا 
 

 أما بعضها اآلخر ؛طويلة األجللثقافة اتجاهات آامنة ا  التي تكتسبهابعض أسباب األهمية المتزايدةتعكس 
 ، والدخل المتاحالوفرةارتفاع في   تسجيلجرىعديد من مناطق العالم، في ال. بوقائع أآثر حداثةرتبط يف

هي  يعني أن الثقافة مما في اإلنفاق التقديري المخصص للنشاطات والمنتجات الثقافية وانعكس ذلك زيادًة
 أو منتج آمالي يتم امتالآه من ،سلعة ترفيهيةأآثر مما هي   الدورة االقتصادية المتكّررةمنجزء أساسي 

، وآل ت الثقافيةإن ارتفاع نسبة االستهالك الثقافي، واتساع طائفة المنتجا. خالل تخصيص موارد فائضة
 . من الخبرات الثقافيةالعديد في يومنا هذا، يحمل معه "منتج ثقافي"
 

 :  ويمكن وصفهما بما يلي،ن بهايآثر حداثة مرتبطتن أي ظاهرتالطويلة األجلاهات الكامنة عززت هذه االتج
 

آصناعة األفالم (نظم إنتاجها المتماثلة التي آانت سابقًا منفصلة نظرًا لالصناعات الثقافية إن  •
 لم من الحاالتالعديد  وفي في شكل رقمي  أصبحت اليوم مجتمعًة،)والتلفزيون والتصوير والطباعة

شر المنتجات نتاج وناإل حّولت التكنولوجيا الرقمية نمط فقد. يعد في اإلمكان تمييزها عن بعضها
 يستخدم أآثر فأآثر في نشر هذه  باتالذي اإلنترنت  في عالماليوم حالال آما هو  إلى حد بعيدالثقافية

 .  في بعض األحيان واحدوسيطعبر المنتجات الثقافية المتعددة 
 
 ورؤوس الشعوب التبادل العالمي لألفكار وإلى و، تدويل تدفقات السلع والخدماتالعولمة إلىأّدت  •

إبداع منتجات جديدة وممارسات جديدة التعددية الثقافية والتفاعل الثقافي إلى  آما أّدت .ألموالا
 .وهويات متعددة

 
أتاحت االستغالل التجاري  أن التكنولوجيات الحديثة الحظمقارنة بالفترة التي سبقت العصر الرقمي، ن

انقسام في ميزان القوى أدى هذا التحّول إلى .  ماآاالستغالل التجاري ألغنية" الفريد"السريع لإلنتاج الثقافي 
 وتلك التي ،االقتصادية بين النشاطات الثقافية التي يمكن استنساخها بطريقة رقمية والقابلة للتداول التجاري

 .)Barrowclough and Kozul-Wright, 2006(بادلها عمومًا ت فيصعبال يمكن استنساخها بطريقة رقمية 
 

 تلك تتجاوز) مجال العمالةفي على األقل (بأهمية اقتصادية القطاع الثقافي المتقّدمة يتمّتع بعض البلدان في 
يساهم بشكل آبير آما أنه  .)لتعدين والصناعات التحويليةامثل (قديمة اإلنشاء الصناعات ال التي تتمتع بها

ي الدول النامية ال يزال أقل في حين أن األثر االقتصادي للقطاع الثقافي ف.  الصادرات الوطنيةعائداتفي 
تجري   بناًء عليه،.مهمة عائدات التصديرمساهمة هذا القطاع في قد تكون  بالعمالة،وضوحًا في ما يتعّلق 

 آعامل له تأثير إيجابي على عملية ا، وال بّد من عرضهعملية التنميةضمن الثقافة  في دورإعادة النظر 
 .)Barrowclough and Kozul-Wright, 2006( النمو في الدول النامية
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 منذ فترة ما قبل قائمةالتفضيالت والمصادر الوالثقافية مبنية على ميزان القوى للسياسات األطر الحالية إن 
 خاصة في ، آبيرًا أمام هذه األطرتحديًاغير أن أشكاًال جديدة لإلنتاج الثقافي تمّثل اليوم . العصر الرقمي
 تحّد من فعالية هذه هي و الثقافي، الثقافي والملكية الفكرية والتنوعالتراث الحفاظ على  مثلمجاالت معينة

 قّوة اقتصادية  قد تكتسب بعض أشكال التعبير الموسيقي نرى مثًال أنفي حينف.  تحقيق أهدافهافياألطر 
نشرها قد يتطلب  ال تستفيد من االستنساخ الرقمي  بعض األشكال الثقافية األخرى والتينرى أن متزايدة،

 هذه التغيرات إن بموازة ذلك. لحفاظ على الوضع الثقافي الراهن أردنا افيما لو ،المزيد من االستثمار العام
 .قد تؤدي إلى إعادة تقييم الوضع الراهن

 
 أّدت األشكال الجديدة لإلنتاج الثقافي إلى نشوء قطب جديد لعمل السياسات الثقافية يرّآز إضافة إلى ذلك،
 هي الصناعات الثقافية والتي تسمى  في بعض األحيان ،فرعية مختلفة من النشاطاتعلى مجموعة 

يستخدم عادة مفهوم الصناعات الثقافية لإلشارة إلى البعد  .)2.2راجع الفقرة (بالصناعات اإلبداعية 
الترابط مفهوم  منهجية أآثر شمولية من خالل اعتماد ر اإلطامع ذلك، يشّجع هذا. فيالتجاري للقطاع الثقا

 ممارسو وعلى سبيل المثال قد ينتقل. الخاصأو العام القوي والنابض بين آل نشاطات القطاع الثقافي
 ، أو في الواقع،القطاع الخاصالعمل الممول من القطاع العام إلى  الممول من من العمل النشاطات الثقافية

مّما يجعل من الصعب اعتبارهم من  ع الواحد خالل األسبوغير المدفوعمن العمل المدفوع إلى العمل 
 أن يأخذ اإلطار في المستحسن فمن ،إذا آان الترآيز على الممارسةف. الخاصالقطاع  أو  فقطالقطاع العام

 . وأن يقّيم العناصر المقوّية لكل منهما،االعتبار مرونة الحدود بين القطاعين
 

حقق نموًا بأرقام  أن قطاع الثقافة قد تظهرآها  الثقافة وإنتاجها وتوزيعها واستهالإبداعهذه التحوالت في 
نظرًا لسرعة نسبة . االقتصادية التقليدية المجاالت في أغلب األحيان  متجاوزًا،نسبية ومطلقة في آن واحد

لتقييم وسع  الجودةذات البيانات  المزيد من تبرز الحاجة إلى، التغّير وللطابع الجديد والمبتكر لإلنتاج الثقافي
وآما ستالحظون في ما بعد، فإن القطاع الثقافي لم يتطّور بصورة . ذه التغيرات بصورة شاملةوعمق ه
 المجموعات التجارية وغيرهذا األمر قد وّلد عددًا من الحساسيات االجتماعية وحالة توتر بين إن . متجانسة
 ت الطابع الدوليالمجموعات ذا وبين ،يةالعصرقليدية والمجموعات التالمجموعات  وبين ،يةالتجار

 .يناألصليالسكان مجموعات و
 
 السياق السياسي المتصل بتنقيح اإلطار 1.2

 
 في السياسة تشغل مكانة أآبر الثقافة بدأت، 1986منذ صدور إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 

 : ما يمكن شرحه بما يليوهذا  ،مةالعا
 

لهذا االرتفاع انعكاسات . على المستوى العالميفية ارتفاع نسبة التجارة الدولية للمنتجات الثقا •
على يتمثل و ،)اإلبداع والملكية واالستغالل(أساسية على حقوق الملكية الفكرية بالمعنى الدقيق 

 ). غير الماديمثل التراث(ملكيتها  في مسألة الهوية الثقافية وأشملمستوى 
 
 التي تعمل األطرافن الشرآات المتعددة  ميجمع عددًا قليًالنمو وتجمع قوى السوق في تكّتل  •

األسواق على احتكار  العديد منتنظيم اإلنتاج الثقافي في يشّجع . من خالل الصناعات الثقافية
المحصورة تقريبًا في العالم المتقدم " أفضلية المحرك األّول"بالتالي تنتشر إستراتيجية . القلة
 لكنه ،وق وشبكات التوزيع خارج تلك التكتالتمع ذلك، يتيح اإلنترنت أيضًا تطوير الس. فقط
 . من ظاهرة القرصنة في المقابليزيد
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.  المؤسسات القانونية والسياسية المعنية بتنظيم الثقافة وترويجها قبل نمو الصناعات الثقافيةإنشاء •

  أدّلةقاعدةاالرتكاز على أن لنا يتبّين من هنا . لذلك فهي غير مجّهزة لمواجهة التحديات الراهنة
الوثائق الرامية إلى تشّكل . مالئمةاستجابات سياسية  تطوير من عملية  جزء أساسي هوقوية

 من  جزءًا حيوياًًرسم خرائط ثقافية والتي تعتمد على مصادر إحصائية لتحليل القطاع الثقافي
 . هذه العملية

 
ؤية قطاعية ير روتط وهي تتيح ،"الصناعات الثقافية "سياسات الثقافة على أنها سياساترسم  •

 .ثقافية أن تأخذ باالعتبار الصناعات ال، ينبغي على سياسات الثقافةذلكلنتيجة . واقتصادية
 

مثًال  تؤثرقد  . الثنائية البسيطة حدودهنالك ترابط معّقد بين المجالين العام والخاص يتخّطى •
تفقد األطر الحالية  وبالتالي، ،النشاطات الثقافية التجارية على تطّلعات سياسات الثقافةالعديد من 

  .المقتصرة على مفهوم الثنائية فعاليتها أآثر فأآثر
 

في الصناعات  لالستثمارالنية السياسية  تبرهنان عن هنالك مبادرتانعلى المستوى اإلقليمي،  •
 : ، وهمامن وطأة الفقروسيلة للتخفيف  آونهاالثقافية 

 
 للتعاون التقني واالقتصاديمتعدد القطاعات ال دول خليج البنغالمبادرة (مبادرة البارو  -

BIMSTEC , 2006( بالقدرة تتمّتع الصناعات الثقافية  : "ما يلي التي تقوم على
 وقد أثبتت قّوتها آوسيلة إلعادة التنظيم االجتماعي ،على المساهمة في التخفيف من الفقر

 لمناطق الريفيةي ا ف،األآثر فقرًاوإنعاش المجتمعات المحلية وخاصة المجموعات 
 .”سواء حّدالمدن على األحياء الفقيرة في و

 
التي صدرت عن الدورة األولى نيروبي لدفع الصناعات الثقافية واإلبداعية عمل خطة  -

والتي تم ) 2005االتحاد اإلفريقي، (في اإلتحاد اإلفريقي ة مر وزراء الثقافلمؤت
 ،)2008االتحاد اإلفريقي، (ي الجزائر اعتمادها خالل الدورة الثانية من هذا المؤتمر ف

الهدف األساسي لهذه الخطة هو تحسين إن . قد وصلت إلى استنتاجات وتوصيات مماثلة
 ،الفنانين والمبدعين األفارقة في تنمية الثقافة المحلية األصليةمعيشة وظروف عمل 

هداف األخرى األأما . وتعزيز مساهمة الصناعات الثقافية في عملية التنمية في إفريقيا
تسويقها في حماية الثقافة اإلفريقية والصناعات اإلبداعية وتنظيمها وإنتاجها وتتمّثل ف

 تستطيع من خالله  والمحافظة عليها، وفي وضع أفريقيا من منظوروتوزيعها وعرضها
 سواء ،والتكنولوجيات واألسواق ،االستفادة بالكامل من استراتيجيات التنمية المستقبلية

آما تهدف الخطة ). 2008االتحاد اإلفريقي، (ال الثقافة أو غيرها من القطاعات في مج
 . إلى تلبية الحاجة إلى معطيات إحصائية حول إحصاءات الصناعة الثقافية واإلبداعية
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 التنوع حول ناشطة ات سياسى والحاجة إلالوعيفي تزايد انعكس في  تطور آبير حدث، 1986عام المنذ 
 هذا عزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بشأن حماية وت2005اتفاقية اليونسكو لعام  تعكسوآما . الثقافي

 التنوع في االقتصاد، يعتبر  إلى األهمية المتزايدة لألصول اإلبداعيةنظرًا). 2005a ،اليونسكو(التطور 
 تنبع ينبغي أن "... :)2005(يلي بما  ثروسباي هذا ما أشار إليه دايفيد. أساسًا لإلبداع واالبتكار الثقافي

 ، والتقاليد، والمعتقدات،أن تنوع األفكار القائم على  من االفتراضادئ الحفاظ على التنوع الثقافيمب
تمام االختالف عن الخدمات  التي تختلفو تدفق الخدمات الثقافية  فييساهمظاهر الفنية والثقافية األخرى والم

والتي الثقافية   و الفنية في الدينامية يساهم بشكل آبيرالتنوع الثقافيأن آما ... المكونات الفردية توّفرهاالتي 
 ".  االقتصاد لها آثار متدّفقة على

 
ة الجذور و               الثقافييفتح التنوع    ددة الوجوه ومختلف ام سياسة متع ة        هي    المجال أم ستويات إقليمي ى م ترآز عل

ا  ا بينه ي م ربط ف ة وت ا ،مختلف دة  إم ة الواح ى صعيد الدول ى صعيد،عل ّدة دول  أو عل ستوى ،ع ى الم  أو عل
ا     نستنتج أن االتجاه  ،  في هذا السياق  . العالمي وع الثق شأن التن دداً  في  نحو سياسة نشطة ب  من الجوانب   يحمل ع

 :  مترابطةال
 

بشكل عام، تزايد الطلب على المنتجات الثقافية الصادرة من العالم النامي أو في بعض األحيان، يتم  •
إال أن الدول النامية ال تتمتع بالقوة الكافية . نتجات مع تلك الصادرة من العالم المتقدمتهجين هذه الم

فيما لو تمت مقارنتها مع عائدات الصادرات  ،للتفاوض على العائدات المالية لصادراتها الثقافية
لى وإة،  في جزء منه إلى ضعف القدرة المؤسسية المحلي، األمريعود هذا.  للدول المتقدمةالثقافية

 ؛القوة المطلقة التي يتمتع بها القطاع الصناعي القائم على احتكار القلة
 

 ، وما بين)غالبًا ما نجدهما في الغربو(العالية والثقافة المتدنية الثقافة طمس الحدود بين مفهومي  •
 ؛"بقية العالم"الغرب و

 
 .في العالم النامي في استراتيجيات التنمية االقتصادية ودورهتسويق اإلنتاج الحرفي  •

 
ربما أن المسألة األآثر تداوًال هي مسألة حقوق الملكية ل . من القضاياظهرت مجموعة ،نتيجة لهذه التغيرات

أو تعريف بماهية ( نظام حقوق ينبغي وضعبما أنه ينظر أآثر فأآثر إلى الثقافة على أنها سلعة، . الفكرية
 درجة الحماية التي يجب أن تعطى لألفراد  يملي)ل عليهاالحقوق التي يمكن للمنتجين المنفردين الحصو

ك مشاآل معينة تتم مناقشتها أساسًا للدفاع لهناأن  بات معلومًاآما . والمجتمعات المحلية الستغالل أفكارهم
في . الشرآات الكبرى التي تسعى إلى حماية أصولها، وهذه المشاآل مرتبطة بقضايا النسخ أو السرقة عن

 لحقوقسليم ر مفهوم يتطو  تسعى إلى إن العديد من الميادين الثقافية غير المتداولة تجاريًا قد ال،الوقت نفسه
هذه المشكلة في البلدان النامية، وغالبا ما يتم تنتشر .  في آثير من األحيان عرضة للسرقةمما يجعلها ،الملكية
أخرى، تشدد عديدة  بين أسباب  ومن لهذا السبب،.، مما يشكل تهديدًا لتنوع أشكال التعبير الثقافيعليهاالتكتم 

على ) 2005a اليونسكو،( 2005  لعامة الثقافياتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير
التي تحمل معها الهويات والقيم  "،لألنشطة والسلع والخدمات الثقافية) االقتصادي والثقافي(الطابع المزدوج 

 2001قافي لعام وفقًا إلعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثف.  منهاآلٍّهشاشة مدى  تبين، و"والمعاني
 للجنس  ضروري[...] للتبادل واالبتكار واإلبداع ًامصدر"بكونه التنوع الثقافي يتميّز  ،)2001اليونسكو، (

  بمعنى النمو االقتصاديال التنمية، مصادرهو أحد و...  بالنسبة للطبيعةولوجيالبشري آضرورة التنوع البي
 األداتين ويجمع بين هاتين".  أفضل فكرية وعاطفية وأخالقية وروحيةلبلوغ حياةوسيلة  آكونهبل ، فحسب
 . هما المساواة في الحصول على جميع أشكال التعبير الثقافي والتنمية المستدامة مشترآانمبدأن



 - 16 - 

 
من قبل الدول األعضاء التي ) 1986ليونسكو، ا (1986إلحصاءات الثقافية لعام وضع إطار اليونسكو ل

 تأخذ في  الثقافيةهذه النسخة المنقحة إلطار اليونسكو لإلحصاءاتإن . الدول الناميةآانت بمعظمها من 
مثل  إدراج عناصر وإمكانيةمدى مناسبة  بشكل خاص في أنها تبحث آما. الدول هذه االعتبار حاجات

 تم استثناء .تطرق إلى قضايا التنوع الثقافي باإلضافة إلى الغير المنظمصاد  الثقافي غير المادي واالقتالتراث
في إطار يكفي يتم الترآيز عليها بما لم أو  عليمالتالحرفي ودور اإلنتاج  مثل ات الثقافيةبعض النشاط
 .1986 لعام  الثقافيةاإلحصاءات

 
 غاية تنقيح إطار اإلحصاءات وأهدافه الرئيسية 1.3

 
نشطة التي  من األ آاملةح المقارنة الدولية لمجموعةيميًا يوّفر فهمًا مشترآًا يتيفاهطار أساسًا ميضع هذا اإل

 :التوجيهية التالية بغية تحقيق ذلك، يتضمن اإلطار المبادىء  .وتوزيعها واستخدامهاالثقافة تؤدي إلى إنتاج 
 

 عن طرق إنتاجها االجتماعية  بغض النظر،مي يرصد جميع أشكال التعبير الثقافييوضع أساس مفاه •
 ؛ الخاصةواالقتصادية

 
األشكال الثقافية والممارسات والمنتجات وعمليات (تعبير الثقافي أشكال الالترآيز على اتساع  •

الصناعات الثقافية والمكّونات الثقافية ( بما في ذلك أشكال اإلنتاج واالستهالك الجديدة ،)اإلنتاج
 ؛) غير الماديمثل التراث( الثقافية المنفصلة عن الصناعات الثقافية  والممارسات،)للملكية الفكرية

 
 آالتصنيف المرآزي ،تصنيفات دوليةترجمتها إلى  آان ذلك ممكنًا، يمكن ثاستخدام فئات، حي •

 المعروف أيضًا بالنظام المنسق ، المتجانس للسلعالتوصيفم الترميز و ونظا،)CPC(للمنتجات 
)HS(، الدولي الموّحد والتصنيف الصناعي) ISIC(،للمهن موحد والتصنيف الدولي ال )ISCO(؛ 

 
استخدام نقاط مرجعية   من خاللالثقافيأطر محلية مالئمة لوضعها مساعدة الدول على تطوير  •

 . وتحترم العمل المعياري، تتيح المقارنة الدولية،مشترآة
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 المفاهيم والبنية الهيكلية:  إطار اإلحصاءات الثقافية-2
 

 منهجية جديدةإدخال :  تنقيح اإلطار-2.1
 

ية تتخطى التناقضات جيتمّثل التحدي القائم في وجه إطار جديد لإلحصاءات الثقافية في وضع منه
تهدف .  يتعلق بكيفية قياس الثقافةفي ماخاصة و ،الثقافية السياساتحول القائمة  النقاشات في االنقساماتو

 بصورة متكّررة في نجدها ثالثانقسامات لى تهدئة التوّترات الناتجة عن المنهجية المعتمدة في هذا اإلطار إ
 : السياسات الثقافية

 
معنى ثقافي توليد  آيفية تقوم هذه المنهجية على فهم:  )االقتصادي واالجتماعي(الثقافة  نطاق -

ثقافة في  فهم آيفية تضمين معنى الوتوزيعهاالثقافة الترآيز على إنتاج   هذايتطلب. ة نقلهوطريق
العديد يمكن رصد .  المجتمع واالقتصادمن ال يتجزأ الثقافة جزٌءف. االقتصاديةو االجتماعية العمليات

 صلة آتلك المت معينةمن عناصر الثقافة، حتى تلك الخارجة عن نطاق السوق، من خالل مؤشرات
 إلنتاجناصر األخرى  العديد من العإال أن. رأس المال االجتماعيأو استخدام الوقت أوبالمشارآة 

 . تتطلب معاملة اقتصادية قابلة للقياسونقلهاالثقافة 
 

 تمويل وتدابير الحكم بتحفظ فيالمنهجية المستخدمة هنا تنظر  : )العام والخاص(أسلوب الحكم  -
هنالك ثالثة مصادر . المتعلقة بإنتاج الثقافة ونقلها) القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع المدني(
، )امةالمؤسسات العأو  الحكومات  منىفي الدرجة األول يأتي( التمويل العام -أ: هيومويل للثقافة ت
إلعفاء من مثل ا( أو بطريقة غير مباشرة ،) والمنحإلعاناتمثل ا( بطريقة مباشرة يأتي الذي أو

 الربح تتوخىالمنظمات التي ال  -ت  و؛)مصدره السوق( التمويل الخاص -ب؛ )الضرائب
يقّر . الحالية صورة واضحة عن مصادر تمويل الثقافة الثالثة هذه البياناتال توّفر . المانحونأو

فريق العمل المعني بدراسة نفقات الثقافة وأساليب تمويلها بصعوبة الحصول على معطيات متجانسة 
تتعدد ). 2001ة، المفوضية األوروبي( التمويل العام للثقافة في الدول األوروبية بشأنوقابلة للمقارنة 

 وتختلف المنهجيات المستخدمة ،)سواًء آانت مرآزية أو غير مرآزية (هيكليات التمويل العام
 .بغاية الصعوبةعمًال المقارنة من  مّما يجعل ،باختالف الدول

 
في القطاع  هذه الخطوط تختصر التي تبادالتعلى العالقات والروابط والفي هذا اإلطار يتم الترآيز 

 .يالثقاف
 

 اإلنتاج والتوزيع  أنشطةتعترف هذه المنهجية بأن:  )المنظمة وغير المنظمة(درجة المأسسة  -
 الحقل  باإلضافة إلى،على حد سواء غير المنظم واالقتصاد المنظم االقتصاد في تتمالثقافي 

مهما .  سواء في العالم المتقدم والعالم النامي على حدمنظمتاج الثقافي غير الاإلنينتشر .  جتماعيالا
 يمكن أن  غير النقدي، نطاق والغير المنظم اإلنتاج الثقافي يدخل في إطار االقتصاد يكن، إذا آان

التي يتم خاللها عملية  ال مراحلفةفي آاالجديدة إلى إرساء عدالة تهدف المنهجية .  للتقييمقابًاليكون 
 ).2.3لفقرة راجع ا( وإضفاء معنًى عليها ، والتعبير عنها،الثقافةبداع إ
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 دقيق جدًا في العديد من الصناعات الثقافية إلى تمييز على مستوى تقسيم العملص المتزايد أدى التخّص
القطاع مثل هنالك صناعات ثقافية أخرى،  لكن".  الثقافةاستخدام"و" الثقافةاعة صن "بين وظائف

تصاميم ون بأنفسهم ينّفذ" رفمنتجي الح" بما أن ،ال يزال هذا التمييز أقل وضوحًاحيث الحرفي، 
 إلغاء أو إلى وظائف بين المزج يؤدي إلى ال، مما ويضطلعون بمهام عرضها وبيعهامنتجاتهم الحرفية

في إطار عديدة  مراتب الحرف و مصنعمن الممكن أن يحّتل من هذا المنطلق، نجد أنه. تقسيم العمل
 . اإلنتاج الثقافيدورة

 
 :نات الثالث التاليةهذا اإلطار المكّوتنقيح يتضمن المنطق الذي يقوم عليه 

 
 المؤدون والفنانون في ذلكبما  (وعمقه ،)بما في ذلك مجاالت تعتبر ثقافية( ةقطاع الثقاف امتداد •

 ؛) والمنتجات التي من دونها قد يستحيل عمل المؤدين والفنانين،ووظائف الدعم
 

  قياس مباشر؛الرغبة في االنتقال إلى نظام •
 

 إلطارمع أهمية عدم الفرض في الوقت ذاته  ،بعمليات تقييم قابلة للمقارنة دوليًا لى القيامالقدرة ع •
 على والتنوع اتالخصوصيينبغي أن يأخذ اإلطار في االعتبار إذ ق على آل الحاالت جامد يطبَّ
 . لمقارنةيكون مالئمًا ل آما ينبغي أن ، اإلقليمي أو الوطنيالمستوى

 
  إحصائيةغراض تعريف الثقافة أل2.2

 
 مستمّد من التعريف الذي يعطيه اإلعالن  المنقحمفهوم الثقافة المعتمد في إطار اإلحصاءات الثقافيةإن 

مجموعة متنوعة من تعريف الثقافة على أنها "أنه ينبغي والقائل  ،العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي
 ال وهي.  أو جماعة أو مجموعة،جتمعًا معينًاتي تمّيز مالخصوصيات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية ال

 ” أنماط الحياة وطرق العيش المشترك ونظم القيم والتقاليد والمعتقداتفحسب، بل أيضًاتشمل الفن واألدب 
والجماعات  المجتمعات هاد من خاللحّد ارتباطًا وثيقًا بالطرق التي ُتيرتبط هذا التعريف. )2001اليونسكو، (

 . هويتها
 

جانبين  إحصائية، تم النظر في غراضإلى وضع تعريف للثقافة ألاإلحصاءات الثقافية  إطار لكي يتوّصل
 : وهما أساسيين

 
عرف ُت( من الصناعات ثقافي من خالل عدٍدمجال أي تعريف يمكن :  "المجال الثقافي"مفهوم  •

رسمية من خالل استخدام  يمكن تحديدها بصورة ، التي ) باإلجماعالصناعات الثقافيةب عمومًا
 بما فيه ، البند المالئم األنشطة الثقافية تحتجميعيمكن أن يشمل المجال . التصنيفات الدولية المتوّفرة

 ثال، يمكن أن تتضمن إحصاءات السينما عددسبيل المعلى . المنظمةالنشاطات االجتماعية غير 
 آما يمكن أن تتضمن أيضًا األفالم ،ائية الطويلة وإنتاج األفالم الرو، في دور السينما التجاريةالرّواد

هذا  يصعب تحديد ، أساسي من النشاط الثقافي، بالرغم من أنه عنصٌر.  مشاهدتهاالمنزلية ونسبة
يتطلب تطوير فة الحالية اإلحصائياألدوات  باستخدام   غير المنظمجتماعيالالنوع من النشاط ا

من منظور اإلطار، يشمل المجال آافة النشاطات  .يةرى ضمن إطار اإلحصاءات الثقافخمنهجية أ
 .ذات الصلة سواء أآانت اقتصادية أو اجتماعية
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لوصف " إبداعي" العديد من الدول آلمة ت استخدم:  الثقافة اإلبداعيةمصطلحالنقاش القائم حول  •
أن تكون اإلبداعي " القطاع"لكن يمكن للعديد من الصناعات التي تندرج في إطار . هذه الصناعات

تمتد الصناعات .  موضوع نقاشما ذاته بحدِّنغير إبداعية علمًا أن تعريف اإلبداعية وقياسها يشّكال
على آل فهي تشتمل مثًال . اإلبداعية عادة على نطاق أوسع من نطاق المجاالت الفنية التقليدية

 اإلطار الجديد هذه يعالج.  أو أعمال البحث والتطوير، وتكنولوجيا االتصاالت، اإلنترنتتصناعا
التصميم وصناعة مثل (عض الصناعات اإلبداعية المعينة المسألة من خالل إتاحة إدراج ب

 . على أنها مجال منفصل)اإلعالنات

  دورة الثقافة-2.3

وفقًا لهذه المنهجية، يمكن . ونشرها وإنتاجهاالثقافة يات إبداع ترصد دورة الثقافة المراحل المختلفة لعمل
لنظام  غير خاضعة أوخاضعة هذه األنشطة وقد تكون . مجموعة من العمليات المترابطةلثقافة وليدة اعتبار ا
 أنشطةيشمل الذي لقطاع ل الشامل المفهوم لىيطلق ع.  أو التخضع لهادارة الدولةإل تخضع وقد ، مؤسساتي

يغطي إلى أن هذا المفهوم ة  اإلشاربغية ،"مجال" غير مّتصلة بالسوق تسمية أنشطةو أو محترفة منظمةغير 
 .قتصادية المرتبطة بالسوقالا واألنشطة ،غير المرتبطة بالسوقجتماعية الا األنشطة في آٍن معًا،

 مدار الدورة ى علوتوزيعها الثقافة   عمليات إنتاج رسم يتيحتطوير منظور مبني على مفهوم المجاالت إن
 الدولية واإلقليمية في الدراسة االستشارية األولى لميزان  تحليل التصنيفات مبين من خاللوآما هو. اإلنتاجية

 قد بدأت تستخدم  في اليونسكو، فإن بعض الدول األعضاء)2006a، معهد اليونسكو لإلحصاء(المدفوعات 
أو غير مطّبق /لكن، في بعض هذه الحاالت، يبقى مفهوم الدورة الثقافية مفهومًا آامنًا و. مفهوم الدورة الثقافية

وآيفية والنشاطات الثقافية الثقافي  اإلنتاج دوثالدورة الثقافية على تصّور آيفية حتساعد منهجية . ظامبانت
 . حدود مجموعة بسيطة من المجاالت هذه األخيرةتخطي

داع بقوي ومستدام في تغطية آل العمليات المساهمة في إوثقافي  القائم في وجه إطار إحصائي التحدييتمّثل 
 عدد من ريتطووقد تم .  عليهاةنقدها وفهمها والمحافظو واالنتفاع بها الحصول عليهاعها ووتوزيالثقافة 

تصب هذه النشاطات . ها وتوزيع إلنتاج الثقافةضرورية اللطائفة النشاطات  أآبرمجاًالالمنهجيات التي تتيح 
 شكال المختلفة للثقافة األ منتتميز آلٌّ ذلك،مع ). 1أنظر الرسم رقم (في خمس مراحل من دورة اإلنتاج 

 . المساهمات نفسها في آل مرحلةجميعها تتطلب الوبدورات إنتاج مختلفة 

 مقّدمة خمسة مراحل، ، تتضمن الدورة الثقافية 1986إلحصاءات الثقافية لعام على غرار إطار اليونسكو ل
 على أن العالقات الرابطة للتشديد ، في نموذج دوري بدًال من النموذج الهرمي وذلك قليًال،تختلف بطريقة

 .قد تكون معقدة وتتخذ شكل شبكةفيما بينها 
وإنتاج  ،)اب وشرآات التصميمالنحاتين والكّتمثل (تكار وتأليف األفكار والمضامين اب : اإلبداع -1

 ).الصناعات الحرفية والفنون الجميلةمثل (السلع الفريدة من نوعها 
 والبنى ،ينالمتخصصوأدوات  ،)البرامج التلفزيونيةمثل (خ ألشكال الثقافية القابلة للنسا:  اإلنتاج -2

 ). إنتاج اآلالت الموسيقية وطباعة الصحفمثل( نفيذهاوالعمليات المستخدمة في ت ،التحتية
 اإلنتاج المتسلسل، إلى المستهلكين والشرآات التي هي غالبًا منتوصيل المنتجات الثقافية :  النشر -3

 ، وألعاب الكومبيوتر، وتأجير الموسيقى المسجلة، والبيع بالتجزئة،مثل البيع بالجملة(العارضة 
مع انتشار التوزيع الرقمي، تنتقل بعض السلع والخدمات مباشرة من المؤلف إلى ). وتوزيع األفالم

 .المستهلك
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أو /وة  الحّيةهالك وإلى توفير الخبرات الثقافيشير إلى مكان االستت:  النقل / ستقبالاال/ العرض  -4
 فيها شارآة أو الم،الثقافية نشطةستهالك األبا من خالل منح أو بيع الحق ،ن وساطة إلى الجماهيردو

أما ).  ودور األوبرا والمسارح والمتاحفهاوتنظيم مثل إنتاج المهرجانات(مباشرة في وقت معين 
ي غالبًا ما  والت، أي مبادلة تجاريةقد ال تستوجب فيشير إلى نقل المعارف والمهارات التي ،النقل

 .إلى جيلجيٍل يتضمن أيضًا نقل التراث الثقافي غير المادي من آما . تتخذ شكًال غير رسمي
 الجماهير والمشارآين في استهالك المنتجات الثقافية، والمشارآة في أنشطة :المشارآة/ االستهالك  -5

 واالستماع ،رجانات والمشارآة في المه، والرقص،مثل قراءة الكتب( والخبرات الثقافية نشطةاأل
 ). وزيارة المعارض الفنية،الى الراديو

 
 دورة الثقافة.  1رقم  الرسم

 
 

 يفترض في مضمونه وجود ترابط بين مختلف هذه ألنهمصطلح مفيد هو " الدورة الثقافية"صطلح مإن 
 إبداع) االستهالكأنشطة أي (ا األنشطة األنشطة، بما في ذلك عمليات ردود الفعل التي تلهم من خالله

 للتفكير في اإلنتاج تحليلية ملخصة مساعدة هذا النموذجيشكل . منتجات ثقافية وصناعات حرفية جديدة
المزج  يمكن، من الناحية التطبيقية .التوعية على يحثُّ ًانموذج ما وينبغي اعتباره إلى حدٍّ، ه ونشر،الثقافي

 يؤدواأن ومن ثم  ،)إبداع(الموسيقى  وايؤلففي حين أن الموسيقيين يمكن أن مثًال، .  المراحلبين بعض
آما يمكن . )إنتاج ونشر(يشارآون في التمثيل  ما نادرًا) إبداع (اب المسرحآّت نجد أن ،)إنتاج ونشر(إنتاجهم 

تدريب غير (ية م المهارات التقليد وأن يستخد،)منظمةمادة أولية غير ( المواد الخام لصانع الحرف أن يجمع
ل بذلك الدورة بكاملها فيحّو ،)منظمينتوزيع وبيع غير ( على جانب الطريق اإلنتاج النهائيبيع يو ،)منظم

 رسم في ًا مهمًا عنصرشّكلي  قياسه،تمُّي أي جزء من هذه العملية فهمإمكانية إن بالتالي . منظمإلى شكل غير 
 .قافي اإلنتاج الثلتحديدالسياسات العامة المالئمة 

 

/االستهالك  اإلنتاج  المشارآة   

اإلبداع

النقل  العرض / /االستقبالالنشر
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ة من مراحل الدورة  أي مرحلعند  اإلنتاجيةيمكن أن تبدأ العملية الثقافية، نشطةبعض األإلى بالنسبة أما 
ث االتر  على ذلكمثاًالو يشكل  . غير موجود في األساسبعضها أو أن مراحلبعض  دمج يمكن آماالثقافية، 
 التراثية نشطةباألرتبطة  المنشطةمعظم األن إ.  يمكن القول أن مرحلة اإلبداع تمت في الماضي، إذالثقافي
 ".االستهالك والمساهمة"و" العرض والنقل " مرحلتيتبدأ في

 
. يرّآز الهيكل الشبكي للدورة على أشكال اإلنتاج الجديدة المرتبطة في معظم األحيان بالتكنولوجيات الجديدة

للعمليات قد تؤدي هذه األشكال الجديدة  و،لفةهذه التكنولوجيات الجديدة خلقت ترابطًا وثيقًا بين وظائف مخت
على سبيل المثال، يمكن أن يقوم الناس باإلبداع . الوظائفبعض هذه  الوقت إلى دمج  مرورمعالثقافية 

 . االلكتروني أو المدونات االلكترونيةيو تيوب موقع ، مثل ل التكنولوجياواالستهالك في آن واحد من خال
 

متحفظة الدورة الثقافية تبقى منهجية . يف أن لإلنتاج الثقافي جذور في الحقل االجتماعي الدورة الثقافية آتبين
بما أن األنشطة الثقافية، و. م الثقافية نقل القَي من أجل الربح أو من أجل آانإذا ماالدافع لإلنتاج الثقافي، إزاء 

ال بد من االعتراف بدور آليهما، ف، أنشطة السوق إلى أنشطة أخرى باستمرار من وننتقلي، العاملينوآذلك 
 . صعوبة قياسهماباإلضافة إلى

 
 من همبل األ. ”ثقافي“بطابع  هامدى اتسام أي جانب من جوانب حول بإصدار أحكام الدورة الثقافية تعنىال 
 األفكار إلى سلع وخدمات ثقافية تصل بدورها ل الضرورية لتحوي هو فهم ورصد آافة األنشطة والمواردذلك
 أم الحرف أم  الفنية اللوحاتسواء(حرفية مثَال الفالصناعات . والمستخدمينأ المستهلكين والمشارآين إلى

على سبيل .  قيمة ومعنىيمنحها ونظام إنتاج ، نظام قيمبغياب تنضوي على أي معنى ال ،)ء الفنيوجوه األدا
 آافة بتعبئةوتقوم  ،ي أو متمّيزقع معين آتراث ثقافي وطننيف موصتب وباالعترافدولة ما  تطالبالمثال، 

 .لزوار المستهلكين لمدفوعاتوالفنادق لرصد قيمة والحفاظ أصول السياحة والنقل 
 

 ة،أو دولة واحدواحدة مكان واحد أو في منطقة بعض األنشطة في قد تنحصر . تتمتع الثقافة أيضًا ببعد مكاني
ق ي إال من خالل تحقهذه الروابطتحديد طبيعة ال يمكن . ة عالميروابط يكون له د فق،أما بعضها اآلخر

األرباح وعلى المرحلة التي تتراآم خاللها  قد يكون له انعكاسات مهمة على تنظيم القطاع الثقافي ،تجريبي
هو التفكك الذي   عن السابق،ة ال يقّل أهمية مكّون آخر للبعد المكاني للثقافوهنالك). جتماعيةاالقتصادية واال(

 ،وقد زادت العولمة من احتمال هذا التفكك. ص عن بيئتهم الثقافية األصلية من خالل الهجرة األشخايفصل
أو " غريب" ومعنى مصطلح ، وتضارب اآلراء،االندماج الثقافيمشكلة   مثلقد تنتج عنهالمشاآل التي من و
 ".أجنبي"
 

آما يستخلص جزئيًا من إطار (لدورة التي يمكن استخدامها لتحريك ا) الكمية والنوعية(البيانات التجريبية إن 
لدول التي ساهمت في جمع تلك ابالنسبة ل. ليست دائمًا متاحة بسهولة لكل الدول ،)اإلحصاءات الثقافية

على الرغم من قيمتها الحقيقية، . ية أصبح مهمًامساهمة الثقافحجم الأن آشف هذا النموذج عن المعلومات، 
قياسها إال بعد توافر معطيات ال يمكن ا لتطوير السياسات المالئمة، وآونها معطيات يمكن االرتكاز عليه

 . وبين منطقة ومنطقة أخرى،بين دولة ودولة أخرىقابلة للمقارنة 

لكن، ينبغي على صانعي . من غير الضروري أن تطبق سياسة ثقافية معينة على الدورة الثقافية بكاملها
على   نطاقًاأوسع يمكن أن يكون له انعكاسات  أو محدود،سيطم بأن أي تدخل بالسياسات أن يكونوا على عل

 . بكاملهاالدورة
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  القطاع الثقافيامتداد 2.4
 
اليونسكو ومعهد اليونسكو  (الصادرة عن مختلف دول العالم مراجعة عدد من أطر اإلحصاءات الثقافية ظهرُت

 المكّونة نشطةنتيجة مجموعة من األ هيأن الثقافة القائلة بفكرة التوافق حول  وجود )2006aلإلحصاء، 
 :  بسبب جزئيًا يحجب أنأن هذا الواقع يمكن أيضًا تبّين مهما يكن فهي .حديدالقابلة للت
i( مثل  ،أعلى مستوىعلى  مع بعضها البعض نشطةآيفية جمع هذه األحول  يكّلال االتفاق عدم

 ،المجاالت
ii( ها في تحليل القطاع الثقافيغياب الفهم المشترك لماهية الوظائف التي ينبغي إدراج. 

 
غير . هو في جزء منه، انعكاس حقيقي لالختالفات الثقافية المحلية) i(االختالف المتعلق بالسبب األول إن 

هو و ، التحليلليتيح يجري تطويره بشكل آاملأو منطق رآائزي ، بعدم وجود نموذج) ii( ،أنه مرتبط أيضًا
 . السبب األساسي للنقطة الثانية

 
 ينبغي  ال بل.تنقيح إطار اإلحصاءات الثقافية ال يقتصر على تطبيق منهجية متماسكة ومنطقية ع ذلك، إنوم

 :على مواضيع واقعية متعلقة بالنقطتين التاليتينالترآيز أيضًا 
 

سواء ، اإلحصائي التصنيفنظم  تعريف المجاالت الثقافية ضمن وهو القدرة على تطبيق :التطبيق •
 أو ،)ISIC( الدولي الموحد  أو التصنيف الصناعي،)CPC(تجات ن للمالتصنيف المرآزي

 ).ISCO(التصنيف الدولي الموحد للمهن 
 

يكون دعم وتصديق الدول التي  ،)ون بالتالي مفيدًايكل(اإلطار هذا  تطبيق تطّلب ضماني :السياسات •
ضمن " ترى نفسها"ن أ، والتي لديها المقدرة على  مصالح قوّية تمثل معظمها مؤسسات ثقافيةىلد

 .هذا اإلطار

 "مجاالت الثقافة " تحديد-2.5
 

.  وتلك التي ال يشملها،التي يشملهافئات ال وتحديد ، لقياس المجال الثقافيًا القطاعي أساسمتدادتحديد االيشكل 
، من ما بعداآلتي ذآره في تعريف عملي للثقافة، تم استخالص، ًاواقعي نهجًابع بهدف إعداد هذا اإلطار الذي يّت

 ).2.2الفقرة (التعريف العام الذي ورد سابقًا في هذه الوثيقة 
 

 على تقديم الثقافة عبر عدد من الثقافية المستخدم في إطار اإلحصاءات واقعييرتكز تعريف الثقافة ال
ناعية  المنبثقة عن العمليات الصنشاطات والسلع والخدمات الثقافيةالغرض من ذلك هو قياس الإن  .المجاالت

تختلف ممّيزات السلع .  فنية وجمالية ورمزية وروحيةقيمتحمل السلع والخدمات الثقافية . وغير الصناعية
الذي يتضمن خاصية عدم االستنساخ، و ألن نظام تقييمها، ، وذلكوالخدمات الثقافية عن غيرها من المنتجات

 ).2001ثروسباي، (بدرجة اإلعجاب بها أو بالمتعة مرتبط 



 - 23 - 

ال تمّثل .  والبعض منها يمكن أن يخضع لحقوق المؤلف،السلع الثقافية األفكار والرموز وطرق العيشتحمل 
 تتضمن الخدمات الثقافية مثًال.  ذاتها، بل تسّهل إنتاجها وتوزيعها بحدِّ الماديةالخدمات الثقافية السلع الثقافية

 ،نشطة توزيع الوسائل السمعية والبصرية وأ، وخدمات أخرى متعّلقة بحقوق المؤلف،أنشطة منح التراخيص
 ، الكتبحفظ و، باإلضافة إلى خدمات المعلومات الثقافية،أداء الفنون والتظاهرات الثقافية ترويج و

تخضع معظم هذه السلع ). في المكتبات ومراآز التوثيق والمتاحف( الحرفية والصناعاتوالتسجيالت 
 . والخدمات لحقوق المؤلف

 
يمكن أن .  النظر عن قيمتها التجاريةض بغ،تقوم بتوصيلهاقد و أ أشكال التعبير الثقافيالثقافية تجّسد األنشطة 

  األخرى آما يمكن أن تساهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية، بحد ذاتهاًا نهائيًامنتجتكون هذه األنشطة 
  .)2005، معهد اليونسكو لإلحصاء-اليونسكو(
 

، يرتكز تعريف المجاالت الثقافية على نموذج هرمي 1986إلحصاءات الثقافية لعام خالفًا إلطار اليونسكو ل
 ، والسلع،تشمل المجاالت الثقافية األنشطة.  بها والمجاالت ذات الصلة،مؤلف من المجاالت الثقافية

لصلة فهي أما المجاالت ذات ا.  الدورة الثقافيةلنموذج المختلفة المراحلالتي تدخل في والخدمات الثقافية 
 مكان ّل ال يمكن لمجال ما أن يح. وتشمل األنشطة االجتماعية والترفيهية، للثقافةأوسعمرتبطة بتعريف 

التراث الثقافي  يعتبر السابق، لما ورد في اإلطارخالفًا .  في فئة واحدة مثًالاآلخر، لذلك وضعت الموسيقى
الخدمات "نما آان يندرج جزء منه تحت فئة  بي،عارضةمن األبعاد المت في اإلطار الحاليغير المادي 

 .1986اإلحصائات الثقافية لعام في إطار " الجماعية
 

، مجموعة مشترآة 2  رقمالرسم والمقّدمة في  الثقافيةتمّثل المجاالت الثقافية المحّددة في إطار اإلحصاءات
 :  التاليةالبنودت جمعها تحمن المنتجات الصناعية واألنشطة والممارسات الثقافية التي يمكن 

 
 التراث الثقافي والطبيعي - أ
  واالحتفاالت فنون األداء - ب
 الفنون البصرية والصناعات الحرفية -ت
 الصحافةالكتب و -ث
 اإلعالم التفاعلي والمرئي والمسموع اإلعالم طوسائ - ج
 خدمات اإلبداع والتصميم - ح
 )عارضمجال مت(التراث الثقافي غير المادي  -خ

 
 من المجاالت األدنىتشّكل الحد مجموعة أيضًا  تمّثل  وهي السابق ذآرها مجاالت ثقافيتعتبر هذه المجاالت

يتيح آما . قارنة بشأنهامللقابلة لجمع البيانات اعلى  من خاللهاالدول  ية التي تشّجع اليونسكوسالثقافية األسا
  . لبنيته الهيكليةمعنى ويعطيالقطاع الثقافي  امتدادذلك تحديد 

 
الثقافة  إنتاج مستوى الثقافية على ة لدورها الهام في الدور نظرًامتعارضةضافة ثالثة مجاالت إ تمت آما

 والمجاالت ذات ،الت الثقافيةآافة المجا علىأن تدخل إذ يجوز  متعارضة هذه المجاالت تعتبر.ونشرها
 :  وهيةالصل

  والتدريبالتعليم •
  المحافظةاألرشفة و •
 التجهيزات والمعدات الداعمة •
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 إطار المجاالت الثقافية اإلحصائية 2رقم الرسم 
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  من على الرغم، اإلطارضمنة النشاط الواحد إال مّرة واحد يتم تصنيفال ، االزدواجية في الحساباتفادي لت
مكن أن تندرج على سبيل المثال، ي. أآثر من مجال فيمنطقيًا بعض األنشطة  تشّعبت ، الحاالتأنه في بعض

ا آونه ،"وسائط اإلعالم المرئي والمسموع" و،"وجوه األداء واالحتفاالت" واحد في مجالي وسيقى في آنمال
ة األولوي يعطيالثقافية   إطار اإلحصاءاتلكن.  والموسيقى المسجلة،تتضمن األداء الموسيقي المباشر

ال معين ال  معظم مكّونات مج أنفضًال عن . من خاللهتجلىيأن  ال للشكل الذي يمكن ،لمضمون الثقافيل
 . اإلحصائيةنيفاتضمن التص بالكامل عن باقي أنشطة األداء الفنييمكن فصلها 

 
 مجاالت الثقافة

 
 : آما يلي الثقافيةتعّرف المجاالت الثقافية في إطار اإلحصاءات

 
 التراث الثقافي والطبيعي - أ
 

بما في ذلك (التاريخية  و ثريةاأل حف واألماآناالمت: األنشطة التالية التراث الثقافي والطبيعي يتضمن مجال
 .التراث الطبيعي ووالمناظر الطبيعية الثقافية) المواقع والمباني األثرية

 
ومجموعة المباني والمواقع التي تحمل قيمًا مختلفة  ، واآلثار، الصناعات الحرفيةالتراث الثقافييشمل 

متعلقة ال(ة ي وأنثروبولوج،)تعلقة بالعرقمال (تاريخية وفنية وجمالية وإثنولوجيةرمزية تنضوي على دالالت 
 .وعلمية وإجتماعية ،)األنسنةبعلم 

 
 حميمةوهي تعّبر عن العالقة الطويلة والعمل مشترك بين اإلنسان والطبيعة هي  المناظر الطبيعية الثقافية

 .)2007اليونسكو، (اإلنسان وبيئته الطبيعية بين 
 

راث الطبيعي   أما   الم الطب    فيتضمن  الت ة المع ات  والت ،يعي ة    كوين ة والفيزيوغرافي اطق المحددة     ، الجيولوجي  والمن
 أو  ي، العلم  المنظور والمؤِلفة لموطن األجناس الحيوانية والنباتية المهددة والمواقع الطبيعية التي لها قيمة من             

ال الطبيعي        ة، و            . المحافظة على الثروات أو الجم ات الطبيعي راث الطبيعي الحدائق والمحمي شمل الت حدائق  ي
 ).1972اليونسكو، (الحيوانات، ومتاحف األحياء المائية، والحدائق النباتية 

 
 التي تحملوعات األثرية م والمج،تتمّثل األنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي في أنشطة إدارة المواقع

 في المتاحف رشفةاأل والحفظباإلضافة إلى أنشطة دالالت تاريخية وجمالية وعلمية وبيئية وإجتماعية 
 .والمكتبات

 
. لجمهور، تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميتها  أماممؤسسة دائمة ال تتوخى الربح ومفتوحة"  فهوالمتحفأما 

 وإجراء ، وحفظه،بيئتهاويتمثل نشاط هذه المؤسسة في اقتناء التراث الثقافي المادي وغير المادي للبشرية 
 ).ICOM ،2007 المجلس الدولي للمتاحف (ودراسته والتمتع به ونقله وعرضه لتعليمه ،البحوث بشأنه

وي أشياء ال تزال تستخدم ت التي تح،مثل المتاحف الحية أشكاًال أخرى من المتاحف  أيضًايتضمن هذا المجال
 أشكال ضمناالفتراضية المتوفرة  باإلضافة إلى المتاحف ،االحتفاالت الدينيةأو حتى اليوم في الطقوس 

 .األلكترونية على شبكة األنترنتمواقع ال أو ،األقراص المدمجةمثل  ونيةرالكت
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 تالا واالحتففنون األداء - ب

 .الحّية الثقافيةل التظاهرات آافة أشكا  األداء واالحتفاالتفنونتتضمن 

فن المسرح والرقص واألوبرا ومسرح مثل  ، المحترفين والهواة على حد سواءنشاطات فنون األداءمل تش
 ،التي تنظم محليًا) األعياد والمعارضوالمهرجانات  ( بالتظاهرات الثقافيةاالحتفال آما تتضمن. عرائسال
  . في الطبيعةبشكل غير منظميمكن أن تتم التي و

لذلك، تتضمن وجوه األداء .  تعبيرهاأشكالبغض النظر عن و ،بكليتها في هذا المجال الموسيقىتعّرف 
 بما في ذلك ، والموسيقى الرقمية، والتسجيالت الموسيقية، الموسيقى وتأليف،والمسّجلالحي الموسيقي 

 .عمليات التنزيل والتحميل االلكترونية واآلالت الموسيقية
 
 الفنون البصرية والصناعات الحرفية  - ت
 

ون  صريةالفن سية    :الب صورة رئي صري ب ابع ب داع مصنفات ذات ط ى إب ز عل ون ترآ ن الفن كال م   ،هي أش
ة    أن  ويمكن   ،حس البصري تهدف إلى جذب ال    ه  لكن من الم  . تأخذ أشكاًال مختلف ارف علي ون   تع  أن بعض الفن

ذه األشكال      ". الفن االفتراضي  " فنية متعددة التخصصات مثل       أشكاأل تتضمنبصرية المعاصرة قد    ال درج ه تن
 . واإلعالم التفاعليوسائط اإلعالم المرئي والمسموع أي مجال "ج"الفنية في المجال 

 
اللوحات والرسومات والمنحوتات مثل  الفنون الجميلة ،الحرفية لفنون البصرية والصناعاتاجال يتضمن م

نتجات م هذه ال عرض آما يتضمن المراآز التجارية حيث يتم، والتصوير الفوتوغرافيالحرفية والصناعات
 .التجاريةو ةصاالت العرض الفنيمثل الفنية 

 
 واليونسكو )ITC ( مرآز التجارة الدوليةالمحدد منيف تعرال على يعتمد إطار اإلحصاءات الثقافية

 حصرًا أو يدويًامنتجات يصنعها الحرفيون إما  "على أنها يصفها التي ،ةفيللصناعات والمنتجات الحر
ية المباشرة للحرفي دوبمساعدة أدوات يدوية أو حتى باستخدام أساليب ميكانيكية، طالما بقيت المساهمة الي

وتستمّد المنتجات الحرفية طبيعتها الخاصة من سماتها المميزة التي ... النهائي المنتوج فيالعنصر األهم 
يمكن أن تكون منفعية، وجمالية، وفنية، وإبداعية، وثقافية، وزخرفية، وعملية، وتقليدية، ورمزية ومهمة 

 ).1997اليونسكو ومرآز التجارة الدولية، " (على المستويين الديني واالجتماعي
 
 وفقًا ،فئات واسعة من المنتجات الحرفية ست) 1997اليونسكو ومرآز التجارة الدولية، (حددت اليونسكو  

، ) والقشياتلالسال(الصناعات التي تعتمد على األلياف النباتية :  للمواد المستخدمة في تصنيعها وهي
فئات مكّملة تتضمن مواد  الدليلآما يحدد . الجلديات والمعدنيات والفخاريات والمنسوجات والخشبيات

 ،األحجار والزجاجآ ،نادرة أو صعبة التصنيعتكون معينة أو مستخدمة في الصناعات الحرفية تمّيز منطقة 
هنالك فئات إضافية تجمع بين مواد وتقنيات أن آما . اللؤلؤ وغيرهاوعرق  ، والصدف، والعظام،والعاج

 واأللعاب واألعمال ، واآلالت الموسيقية،المجوهرات و،تشمل الخزفياتهي  و، في آن واحدةتصنيع مختلف
على الرغم من ذلك، يعتبر إطار .  المنتجات الحرفية بطريقة صناعية هذهيتم إنتاج العديد منآما . الفنية

سواء على مستوى الشكل أو التصميم أو (هذه المنتجات التي تحمل طابعًا تقليديًا الثقافية اإلحصاءات 
ال تندرج الصناعات الحرفية المعاصرة في قائمة .  هذا اإلطارجزءًا من) مواد المستخدمةال وأالتكنولوجيا 

 . والتصميمخدمات اإلبداع مجال أي "ح" بل في المجال الصناعات الحرفية والفنون البصرية
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 الصحافةوالكتب  - ث
لم يطرأ أي . رىالكتب والصحف والدوريات األخمثل الوسائط المطبوعة بكافة أشكالها هذه الفئة تشمل 

إال ، )1986اليونسكو  (1986 آما وردت في إطار اإلحصاءات الثقافية لعام فبقيت، تعديل على هذه الفئة
لكترونية كتب والصحف األلامثل  االفتراضيةأو لكترونية اال أشكال النشر في اإلطار الجديد يضاف إليها أنه

 في هذا افتراضيةأو  مكانية ، سواء آانتالمكتباتآما تندرج . الطباعةوالتوزيع الرقمي للكتب وأدوات 
 .معارض الكتب إضافة إلى، المجال

 أو في تعاريف الصناعات الثقافية ،عة فهي غير مذآورة بصورة مباشرة في التصنيفات الثقافيةاأما الطب
باعة آجزء من لكن، وفقًا لنموذج الدورة الثقافية، من الممكن إدراج الط. وهي ليست نشاط ثقافي بحد ذاتها

أنشطة الطباعة التي لها غاية اإلحصاءات الثقافية  يتضمن إطار ،تبعًا لذلك.  النشرلصناعة اإلنتاجوظائف 
استخدام نظم من خالل الخاصة بالطباعة وبة في التمييز بين تلك األنشطة لكن هنالك صع. ثقافية أساسية

 والطباعةالكتب النشر في مجال  بقطاعالمتعلقة عادة أنشطة الطباعة  تندرج. التصنيف اإلحصائي الحالية
 لثم خرىأ المطبوعة المواد  في حين يتم استثناء،النشر المرتبطة بقطاع اإلنتاجعلى أنها إحدى وظائف 

 بإدراج  الثقافية ويوصي إطار اإلحصاءات". السريعة"المطبوعات أو  ، العرض التجاريةفهارسطباعة 
 .ةالتجهيزات والمعدات الداعم  مجالاألنشطة المتعلقة بالطباعة في

 
  اإلعالم التفاعليسائط ووالمرئية والمسموعةالوسائط  - ج
 الحي المتدّفق البث  بما في ذلك،التلفزيونيو اإلذاعي البثنة لهذا المجال العناصر األساسية المكّوتشمل  

 ،الم التفاعلي ألعاب الفيديو اإلعسائطتشمل و.  اإلعالم التفاعليوسائط والفيديو واألفالم ،على اإلنترنت
 ،حواسيب شبكة اإلنترنت أو على العن طريق بشكل أساسي ُتنشروأشكاًال جديدة من التعبير الثقافي التي 

صة  المخّص اإللكترونية والمواقع،اإلنترنت وبوابات ،)اإلنترنتشبكة على (وتشمل األلعاب االلكترونية 
 والبث عبر اإلنترنت مثل ،)Facebook(ل موقع فايس بوك  بشبكات اجتماعية مث مّتصلةألنشطة معينة
 تساهم في  أو أدوات، تحتيةبنًى برامج اإلنترنت والحواسيب تعتبرولكن . )You Tube(وب يموقع يو ت

التجهيزات والمعدات  تعارض معم ولذلك ينبغي وضعها في المجال ال،اإلعالم التفاعلي مضمونإنتاج 
 .الداعمة

العديد من خدمات ومنتجات اإلعالم إن . مهمة إلعالم التفاعلي وبرامج الحاسوبمتعلقة بااألنشطة ال تعتبر
لكن  ،)المحمولفي على االنتالنت والحاسوب وألعاب الفيديو والمضامين اإلعالمية (التفاعلي لها غاية ثقافية 

 من  جزءًاإلعالم التفاعليا  الثقافية إطار اإلحصاءاتيعتبر.  الحاسوبرمجياتب لقطاع بالنسبة األمر مختلف
 يعود إن هذا األمر، اإلطار التطبيقيفي . وسائط اإلعالم المرئي والمسموع ووسائط اإلعالم التفاعليمجال 

وتيار األنشطة السائد  التفاعلي  اإلعالمأنشطةقابليته على الفصل آليًا بين مدى  و،نظام التصنيف المعتمدإلى 
) CPC(ظام التصنيف المرآزي للمنتجات نيتيح . ل االتصال عن بعد الحاسوب ووسائرمجياتوالمتصل بب

عندما يستحيل فصل األنشطة بصورة آاملة . يغطيها بالكامل ال هتحديد بعض أنشطة اإلعالم التفاعلي ولكن
في نظام التصنيف المرآزي للمنتجات أو في غيره من نظم التصنيف، ينبغي إدراج هذه األنشطة في مجال 

 . والمعدات الداعمةالتجهيزات 
ى بعضهما   يؤثر شيئان   ) 1تفاعلية عندما   التفاعلي  اإلعالم   وسائطُتعتبر   ى بعضها       أو   عل ياء عل دة أش ) 2؛  ع

ة     ة المحيط ي البيئ ا أو ف يء م ي ش ر ف داث تغيي ستخدم إح ن للم اب  (يمك ون بألع ذين يله ستخدمين ال ل الم مث
ًة        وسائط تفترض  ) 3؛  )الفيديو شارآًة فعلي ستخدم؛ أو      اإلعالم م ى خالف          ) 4من الم ادل، عل أثير متب يوجد ت

 ).2008مؤسسة التراث الكندي،  (السبب والمسببالناتج عن البسيط التأثير األحادي أو التأثير 
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ضمن هذه الفئة ألنها تمّثل نشاطًا )  الحاسوبمجياتتصميم بر(تدخل ألعاب الفيديو وأنشطة تطويرها 
 .تفاعليًا

 
 يمخدمات اإلبداع والتصم - ح

خدمات اإلبداع إلى ) 1986اليونسكو ( 1986لم يتطّرق إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 
الخدمات الناتجة عن التصميم اإلبداعي والفني والجمالي و األنشطة والسلعيشتمل هذا المجال على. والتصميم

 .لألشياء والمباني والمناظر الطبيعية

 ،يعية المناظر الطبوتصميم ، والتصميم الداخلي،لتصميم الغرافيكي وا،الموضة  عالميتضمن هذا المجال
 جزءًا أساسيًا من المجاالت  والهندسة المعماريةعالناإليشّكل . اإلعالنوالخدمات المعمارية وخدمات 

 في عالنيتمّثل الهدف األساسي للخدمات المعمارية وخدمات اإل. الثقافية باعتبارها من فئة الخدمات فقط
قد يكون مثًال . ثقافيًا منتوجًادائمًا  ال يشكل الذيالنهائي  المنتوج أو مساهمة وسيطة في ، خدمة إبداعيةتوفير

 لكنه ،ثقافيًا منتوجًا ال يشّكل بحد ذاته الذي التسويق التجاري، إبداعية معينة إعالنيةالنهائي لخدمات  المنتوج
، تم التوافق على إدخال بعض  في الحساباتواجيةاالزدتفادي و بهدف . بعض األنشطة اإلبداعيةليجة نت

على سبيل المثال، آل المباني التي تعتبر جزءًا من ". ح"األنشطة اإلبداعية في فئات أخرى بدًال من المجال 
تصميم مضامين وسائط   بينما يندرجالتراث الثقافي والطبيعيب المتعلق "أ"ال  ضمن المجتدخلالتراث 

 . واإلعالم التفاعليوسائط اإلعالم المرئية والمسموعةالمعروف ب" ج"المجال اإلعالم التفاعلي ضمن 

 المتعارضةالمجاالت 

إذ يمكن  مجاالت متعارضة تسّمى فهيمستقّلة، و منفردة على الرغم من أن هذه المجاالت يمكن أن تكون
 . مجاالت ثقافية أخرىتطبيقها عبر

 األخرى وخاصة ةالمتعارض المجاالت ، أما ثقافيًا محض مجاًال غير الماديالتراث الثقافييعتبر مجال 
  بشكل جزئي مجاالتفتعتبرالداعمة، التجهيزات والمعدات  و،التربية والتدريب و،" المحافظةاألرشفة و"

إلى و الثقافة فائدة وأهمية هذه المجاالت بالنسبة إلى  ومن هنا، ثقافيةأنشطة عناصر وتتضمن آونها ،ثقافية
 .ءات الثقافيةإطار اإلحصا

   )تعارضي ممجال ثقاف(التراث الثقافي غير المادي 

 التراث الثقافي )UNESCO ،2003b ( اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادياتفاقية تعّرف
 أدواتبها من  يرتبطالممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما  "بأنه غير المادي

وأحيانًا األفراد جزءًا من تراثهم  الجماعات والمجتمعات التي تعتبرها ، وأماآن ثقافيةعات حرفيةصنا وقطعو
 .)2المادة  ("الثقافي

متوارث جيًال عن جيل، تبدعه "وهو  ،يجمع التراث الثقافي غير المادي بين التقاليد وطرق العيش الحالية
آما  ،فق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها من جديد بصورة مستمّرة بما يتالمجتمعات والجماعات

 ).2المادة  ("ريتهاباستمراو  بهويتهاالحسينمي لديها 

 وهذا ما تراثهما به آجزء من  مجتمعاعتراف بعد  إال ،تقدم بما  التراث الثقافي غير الماديال يمكن تعريف
الممارسات بحد وأأشكال التعبير ى، ال تحمل  أخرةوبعبار.  ميزته الفريدةمنح التراث الثقافي غير الماديي

 تعريفها بتراث ثقافي ،)الحكومات أو علماء اإلحصاء أو الباحثينمثل (،لغرباء عنها ل مادة ملموسة تتيح ذاتها



 - 29 - 

ي بعض الحاالت جماعات وفال المجتمعات وفتحديد التراث الثقافي غير المادي ال يعتمد إال على. غير مادي
 .   يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونههم الذينف، على األفراد أيضًا

 
ال يمكن اعتبار التراث غير المادي مجال نشاط أو إنتاج ثقافي مستقل، فهو يمكن أن يتجلى إلى حّد ما في 

على سبيل مثال، يمكن أن يظهر التراث الثقافي . آل المجاالت الثقافية الواردة في إطار اإلحصاءات الثقافية
أنظر  (متعارضعلى أنه مجال  يجري تقديمه ،لذلك. ر المادي في الصناعات الحرفية ووجوه األداء الفنيغي

التي يمكن أن يتجلى من خاللها التراث الثقافي غير  الثقافيةتشمل الممارسات واألنشطة ). 2  رقمالرسم
 بما في ذلك اللغة التي تحمل شفوية،الوأشكال التعبير التقاليد ) أ: المادي، وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 والطقوس والتظاهرات االحتفالية؛  جتماعيةالالممارسات ا) وجوه األداء الفني؛ ت) عها التراث الثقافي؛ بم
 .األشغال اليدوية التقليدية) الممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ جوالمعارف ) ث
 

سنوات من البحوث التي أجرتها اليونسكو عّدة ، هو ثمرة التراث الثقافي غير الماديهذا المجال الجديد، 
جديدة تتيح فهم  مقاربات يمهد الطريق لبلورة آما.  والممارسات الثقافيةأشكال التعبيرحول وظائف وقيم 

الجماعات على أنها هي التي تحدد وتخلق التراث بالمجتمعات و وتعترف ،وحماية واحترام تراثنا الثقافي
 .تنقلهمادي وتعيد إبداعه والثقافي غير ال

 
 )ارضتعمجال م (األرشفة والمحافظة

 
 بهدف صونها لألجيال )األشياء القابلة للنقل وغير المادية ( جمع وحفظ األشكال الثقافيةاألرشفةعملية شمل ت

 ،ة المواقع والمباني التاريخية، المحفوظات الصوتيالمحافظة على مثل( وإعادة استخدامها وعرضها ،القادمة
 . حفظ أو حماية وإدارة ممتلكات طبيعية أو ثقافية ممّيزة علىفيقوم لمحافظة اأما نشاط). ومكتبات الصور

 
 ، مخطوطة آتاب لمؤلف مامثل( آل المجاالت الثقافية على المحافظةو األرشفة أنشطة تطّبقمن الممكن أن 

يمكن أن ّكل المحفوظات مادة مرجعية تش). ض أو حفل موسيقيو أو برنامج معر،أو أّول أداء لعمل فني ما
التصاميم والفن ب و والحرفالفنون الجميلةب المتصلة المحافظةو األرشفة فمكّونات أنشطة. جديد بإبداعتوحي 

فالمنازل . ة أخرىجديدمنتجات تحقيق  قد تلهم ب،السمعي والبصريالقطاع  النشر وبقطاع و،المعماري
 ،اللوحات) وتعرض( والمتاحف وصاالت العرض تحفظ ،لمعماريالفن ا) وتعرض(األثرية مثًال تصون 

بشكل طائفة آبيرة من الصناعات الحرفية األخرى التي تكمن قيمتها إضافة إلى  ، والمجوهرات،والمنحوتات
فتتضمن  المحفوظاتأما . )مثًال، آل التفاصيل من األثاث إلى العربات(ميمها افي مميزات تصأساسي 

 .المخطوطات والصور والكتب واألفالم والتسجيالت الصوتيةل مثالوثائق األصلية 
 

 )تعارضم مجال(والتدريب التعليم 
 
 لنقل القيم أو  وسيلةهيعتبر فقط عندما يتطّرق إليه، بل بكافة أبعاده التعليم  الثقافية حصاءاتاإل إطار شملال ي

ساعد على فهم الثقافة والحصول عليها بما في فتعّلم النشاطات يساهم في عملّية التنمية وي. المهارات الثقافية
 عملية مستمّرة التعليم هو).  حصص الفن والرقص في المدارس والنقد األدبيمثل(ذلك استيعاب عملية النقد 
 تعّلم الناس على تقييم األنشطة أو المنتجات الثقافية أو  أيضًا وسيلةويشكل.  إلى جيلتتيح نقل الثقافة من جيٍل

 الثقافة بين الناس تيح انتقال تاجتماعي عملية تشريك إضافة إلى آونه ،)مثال النقد(ام قيمة بشأنها القيام بأحك
 . الذي يمكن أن يشّكل تحديًا للقواعد الثقافية الراهنةحس اإلبداعيالوتنمي 
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 ، تصنيعهاو سلع ثقافية إبداع هم على اآتساب مهارات تخّولاألفرادفي مجال الثقافة   والتدريبالتعليميساعد 
من المشارآة في  أو االنتفاع االجتماعي ،آما يعّلمان الناس على تقييم نتائج استهالك السلع والخدمات الثقافية

 أو منظموذلك بشكل  المجتمعفي نقل التراث غير المادي الذي يشّكل هوّية أيضًا  التعليمساهم يو. نشاط ثقافي
 آل مراحل في وية، آل المجاالت الثقاففيجزءًا مهمًا "  والتدريبالتعليم"بالتالي، تعتبر أنشطة . منظمغير 

 .الدورة الثقافية

الصادر  (1997 بأن تستخدم الدول التصنيف الدولي المقنن للتعليم لعام عليميوصى لدى استخدام متغير الت
ات إضافية إلى  أو إدخال بيان، جمع البياناتعند عملية ) د2006، اإلحصاء اليونسكو عن اليونسكو ومعهد 

آما .  بغية إتاحة المقارنة الدولية، معالجة هذه البيانات عند1997 لعام نظام التصنيف الدولي المقنن للتعليم
ينبغي على الدول استخدام هيكل تصنيف المجاالت التعليمية المعتمد في التصنيف الدولي المقنن للتعليم لعام 

1997. 

 )متعارضمجال (التجهيزات والمعدات الداعمة 

السلع (المنتجات الثقافية ف". األنشطة الثقافيةتنفيذ   والمنتجاتلتصنيع الضرورية األدوات "يغطي هذا المجال 
مرتبطة مباشرة بالمضامين الثقافية لهذه المجاالت، منتجات حددة في مختلف المجاالت هي الم) والخدمات

آان حتى لو (ت الداعمة وآذلك الخدمات اإلضافية في حين أن التجهيزات والمعدات الداعمة ترتبط بالصناعا
يعتبر . وتوزيعها وإنتاجها المنتجات الثقافية التي تسهل أو تتيح إبداع ،) منه فقطمضمونها ثقافيًا في جزء

 ولذلك هو مدرج في هذا ، وتوزيعها وإنتاجهاالسلع والخدمات الثقافية اإلنترنت مثًال أداة رئيسية لنقل 
 ومعدات تكنولوجيا المعلومات ألنها األدوات التي تتيح إنشاء حاسوب أجهزة الإلى ذلكويضاف . المجال

 . اإلعالم التفاعليائط تّولد العديد من وس قدالتيوالوسائل  ،شبكات اإلنترنت ونشرها ونقلها

 التمكين  فهو،ح إلى أواألنشطة التي تشتمل عليها المجاالت من والمنتجات أما سبب التمييز بين هذه الفئة 
أو  سلعة ثقافيةاستخدامها إلنتاج أو تنفيذ من الممكن  ولكن ،من تحديد العناصر التي ليست بالضرورة ثقافية

 . هي ضرورية لوجود هذه المنتجات الثقافية و،ثقافينشاط 

 . الرمز الخاص بكل منهامع مراعاةالبحوث الثقافية في آل مجال من هذه المجاالت تتم 

 صلةالمجاالت ذات ال

. تحتوي عناصر ثقافية غير أنها،  دائمًا من األنشطة الثقافية والسياحةوالترفيهالرياضة ال تعتبر أنشطة 
تؤخذ  ،ولذلك. مضمونها األساسي ليس ثقافيًا ولكن ًا ثقافيًا طابعملحتقد أنشطة تمثل هي بعبارة أخرى، 

 .لصلةمجاالت ذات ا على أنها باالعتبار في إطار اإلحصاءات الثقافية

 السياحة -د

 تصنيفها بسهولة آقطاع ، باعتبار أنه ال يمكنمن حيث النوع عن المجاالت الثقافية األخرىتختلف السياحة 
 باألحرى ريجد. سوق أو ناتج صناعي معينال أنه ال يمكن قياسها على أساس وحيثبالمعنى التقليدي للكلمة، 

 ترتبط السياحة ارتباطًا وثيقًا بكافة المجاالت . المستهلكفهم السياحة على أنها نشاط مرتبط بالطلب ويحدده
لهذا السبب، .  بما أن آًال منها يتضمن أنشطة يقوم بها السياح بصورة منتظمة،األخرى ضمن قطاع الثقافة

هنالك أيضًا منهجية دولية حالية راسخة لقياس اآلثار االقتصادية للسياحة مبنية في جزء منها على الحساب 
  منظمة التعاون وEurostatاألوروبية للمجموعة مثل مكتب اإلحصاءات ) (TSA( للسياحة الفرعي

 ).2001 لعام UNWTO التابعة لألمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية ،OECD والتنمية االقتصادي
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 دينية والسياحة اللسياحة الثقافيةا األبعاد الثقافية للسياحة مثل أنشطة معالجةالثقافية  طار اإلحصاءاتيفّضل إ
حد معترف به دوليًا للسياحة الثقافية، يقترح إطار موعلى الرغم من عدم وجود تعريف . لبيئيةوالسياحة ا
الرحالت المخصصة لزيارة ثقافات وأماآن أخرى بهدف التعّرف على : " التعريف التالي الثقافيةاإلحصاءات

يرة تعكس بإخالص قيمها وسياقها التاريخي بما في  بطريقة مستنم وفنونهم وتراثهم وطريقة عيشهسكانها
أو ة دينيالسياحة الآما يمكن للسياحة الثقافية أن تأخذ شكل ).  2001،  سستاينبرغ" (ذلك تجربة االختالف

 ،"ت"و" ب"و" أ"تعتبر هذه األنشطة من المجاالت الثقافية وتؤخذ في االعتبار في المجاالت . ةلبيئيالسياحة ا
 أو حضر حفل ، موقع ما بزيارة سائحقامعلى سبيل المثال، إذا .لتراث الثقافي غير الماديمجال افي أو

 .يدخل في حسابات المجاالت الثقافيةفهذا  ،موسيقي معين
  

 على السلع والخدمات من قبل الرّوادطلب ال  تقيس إحصاءات السياحة،TSA لحساب الفرعي للسياحةلوفقا 
مع ذلك، ينبغي .  والسكن وغيرها من المصاريف، نفقات السفرهي تتضمن و،)سواء آانت دولية أو محلية(

لذلك، . من ارتيادهمهدف ال والرّوادأن تأخذ في االعتبار أيضا البيانات غير النقدية التي ترّآز على عدد 
رشدون على سبيل المثال، الم(الحسابات، يتم إدراج أنشطة السياحة ضمن هذا المجال  في الزدواجيةلتفاديًا 

 إضافة إلى األنشطة الخارجة عن نطاق القطاع الثقافي والتي يساهم ،)السياحيون ومنظمو الرحالت السياحية
 ). مثل السكن( السياح في الحجم األآبر منها

 
  والترفيهالرياضة - ذ
 

 الرياضة
 

أو الرياضة /و بما في ذلك الرياضة المنظمة ،بمعناها الواسع" الرياضة" إطار اإلحصاءات الثقافية يعالج
يعكس هذا اإلطار رياضات .  وأنشطة الترفيه الجسدياللياقة البدنية والعافية باإلضافة إلى رياضة ،التنافسية
 .  على حّد سواء والمحترفينالهواة

 
 بالبنية اتصالها ألمكانيةذلك وفي بعض الدول، ترتبط أنواع معينة من الرياضة ارتباطًا وثيقًا بهويتها الثقافية 

أما في بعض الدول األخرى، فيمكن . على سبيل المثالمصارعة السومو في اليابان آالتقاليد بجتماعية واال
آثر بقليل من مجّرد لياقة ا أمارس في أغلب األحيان على أنهُت  أو،أن تعتبر الرياضة تمضية للوقت فحسب

 الذي يمارس  باختالف البلد،تلفة ودالالت مخعالوة على ذلك، يمكن أن يحمل نوع رياضة واحد معاٍن .بدنية
ة مشاهد األحداث الرياضية أو حضور) 2001المفوضية األوروبية، ( بعض التصنيفات الدولية تعتبر. فيه

 .نشاطًا ثقافيًاالرياضة االحترافية  بالضرورة  ال تعتبر، بينماًا ثقافيًانشاطاألحداث الرياضية على التلفزيون 
  هي النشاط الثقافي، بأن المشارآةالذي يعتبروية، إضافة إلى التحليل المشترك هذه االختالفات المنهجية الق

 إلى اعتبار الرياضة من األنشطة ذات تدفعنا، "قطاع"أو " جنتم " على أنها ذاتهاالرياضة بحدِّ ممارسة وليس
 .الصلة

 
 الترفيه

 
غايتها  ،واالسترخاءأ لالستمتاع رس التي تعّرف على أنها أنشطة تماالترفيه هذا المجال أيضًا أنشطة يشمل
"  المالهي والتسليةومدن"و " الميسرألعاب  "، نستعرضمن بين هذه األنشطة. الترفيه عن النفسأو التسلية

 .الرياضةمجال  بما أنها مدرجة في بدنية هذا المجال أنشطة الترفيه الال يشمل. وغيرها من أنشطة التسلية
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  القمارلعب

 مثل الكازينوهات ات، والمراهنالقمارلعب  من وحدات توّفر بشكل أساسي خدمات القمارلعب  يتألف
 ووآاالت ، وصاالت ألعاب الفيديو،نغوي وقاعات الب، داخل حلبات السباق سباق الخيلمراهناتوخدمات 
 .)ABS, 2001( الخيل سباق حلبات خارج اتالمراهن ووآاالت ،اليانصيب

 
.  مصدرًا لتمويل الثقافة مثًال من خالل اليانصيبلعب القمارشّكل يتحدة، في بعض الدول، مثل المملكة الم

 .مدرج ضمن المجاالت ذات الصلةلكنه القمار جزءًا من إطار اإلحصاءات الثقافية لعب لهذا السبب، يشكل 
 

  المالهي والتسليةمدن
 

 .المماثلة لهاومراآز جذب الجماهير التسلية  المالهي ومدنل هذا النشاط يشم
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 قياس البعد االقتصادي:   اإلحصاءات الثقافّية-3
 

االقتصادّية المتعّلقة باألنشطة الثقافّية باستخدام أنظمة  بعض الجوانبيبحث هذا الباب في آيفّية قياس 
  آلَّ،االقتصادّية التي يغّطيها إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافّية الجوانبتشمل .  دولّيًاالمستخدمةالتصنيفات 

يمكن . الحرفيةالثقافّية عبر العملّيات الصناعّية أو  القطاعات والمنتجات التي تنتجها ،األنشطة والخدمات
أو المنتجات او  الثقافي للنشاطوفقًا من خالل تعريف آل مجال من المجاالت نتيجة هذه المنهجية تبيان 

 في الباب الخامس بينقافّية، آما هو م رموز مرتبطة بوظائف الدورة الث، عبر استخدامالخدمات أو المهنة
 . بين الرموز ذات الصلة والتصنيفات المقابلة التناظراتلوائحالذي يحتوي على 

 
  استخدام التصنيفات الدولّية في قياس البعد االقتصادي للثقافة-3.1

 
 اإلحصاءات معجيتم الترآيز في هذا الباب على آيفّية استخدام أدوات جمع البيانات المستعملة من أجل 

 بيانات والتي تتيح إنتاج وتحليل تخدمةتتكون أدوات جمع البيانات من أنظمة التصنيف الدولّية المس. الثقافّية
التصنيفات الدولّية إطارًا شامًال يمكنه استيعاب البيانات أغلبية هذه وّفرت.  دوليًاالقطاع الثقافي القابلة للمقارنة

 . واتخاذ القرارات وُصنع السياسات، مصمَّم ألغراض التحليل االقتصادينسٍقفي  واإلفادة عنهااالقتصادية 
 

المتوفرة إلنتاج مجموعة ) األسريةالفردّية والتجارّية و(يمكن استخدام البيانات اإلدارّية وعّينات المسح 
الوطني من حيث االقتصاد في  قياس مساهمة القطاع الثقافّي على تساعد قدواسعة من البيانات الثقافية التي 

تقوم معظم . في قطاعي التوظيف أو االستهالك الثقافي االتجاهات أو من حيث ،اإلجمالّيالمحلّي الناتج 
 جمعالتوظيف عن طريق إعادة  الثقافّي وباإلنتاج تتعلق اإلحصاء الوطنية بإنتاج بيانات اقتصادّية مكاتب

استخدام أنظمة ، وذلك عبر االقتصادّية المتوفرةح واستخالصها من المسو،ة الشائعةاإلحصاءات االقتصادّي
مسوح التجارية اليتّم تجميع البيانات عمومًا من ). الخامسأنظر الباب (التصنيف اإلحصائّية الدولّية الموحدة 

 القوى العاملة مسوحوالسجالت التجارّية وإنفاق األسر   مسوحومن، اإلنتاجيةالمؤسسات ومسوح 
 من لكنن أدوات جمع البيانات هذه مصّممًة خّصيصّا لجمع المعلومات الثقافّية، قد ال تكو. اإلحصاءاتو

 . المتعّلقة بهاالنشاطاتالممكن استخدامها لتحليل بعض األنشطة الثقافّية الُمختارة و
 

يحتوي الباب الخامس من هذا . للتصنيف االقتصادّيدولية  هذا الباب حالّيًا على استخدام أربعة أنظمة يعتمد
 : التقرير على قائمة مفصّلة

، 5الباب (اإلنتاج الثقافّي  قطاعاتنشطة أو األ لتعريف –) ISIC 4(التصنيف الصناعي الدولي الموحد ) 1
 ؛)2  رقمجدول

 ؛)2، جدول 5الباب ( لتعريف المنتجات والخدمات الثقافّية –) CPC 2(التصنيف المرآزي للمنتجات ) 2
 ،)3ل رقم ، جدو5الباب ) (HS 2007 (2007سلع األساسية وترقيمها لعام النظام المنسَّق لتوصيف ال) 3

 بالمنتجات لتعريف التجارة الدولية –) 1  رقم، جدول3الباب (و التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري 
 والخدمات الثقافّية؛

 ).4  رقم، جدول5الباب ( لتعريف المهن الثقافّية –) ISCO 08(التصنيف الدولي الموحد للمهن ) 4
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 التي تستخدم ،على المستويين الوطنّي والدولّي البيانات لجمع اإلحصائّية أو المسوح األدواتن هناك الكثير م

ك تقابل بين أنظمة التصنيفات الدولّية وأنظمة لعادة ما يكون هنا. المشار إليها أعاله أنظمة التصنيفات
التصنيف و ،)NAICS(التصنيف الصناعي لشمال أمريكا التصنيف الوطنّية أو اإلقليمّية مثل نظام 

 أو تصنيف األنشطة االقتصادية للمجموعة ،)ANZSIC(الصناعي الموحد في أوستراليا ونيوزيلندا 
 ونظام تصنيف ،)NAPCS(آما يمكن استخدام نظام تصنيف اإلنتاج لشمال أميرآا ). NACE(األوروبية 

عادة ما تكون جداول التناظرات .  بهدف التصنيف وفقًا للمنتجاتألوروبا) CPA(المنتجات وفقًا للنشاط 
 .1بينهمافيما أي من التصنيفين  من أجل ربط أن تستخدم ويجبمتوفرة 

 
صيغة نظام إن  .مستخدم على نطاق واسعنموذج اقتصادي  فهو ،)SNA(أّما نظام الحسابات الوطنية 

رموز  ومع ،)ISIC 4(يف الصناعي الدولي الموحد  تتوافق أيضًا مع التصنSNA 08الحسابات الوطنّية 
أّنه يستخدم نظام النفقات حسب الغرض التابع  إضافة إلى). CPC 2(التصنيف المرآزي للمنتجات 

  و،)COICOP( وتصنيف االستهالك الفردي بحسب الغرض ،)COFOG(لتصنيف الفعاليات الحكومية 
التي تّم تحديدها  الثقافيةفيما يلي األنشطة ). COPNI (التي ال تتوخى الربحتصنيف أهداف المؤسسات 

 :باستخدام هذه التصنيفات
 
ُتعّرف الفئات . ُيستخدم لتقدير النفقات الثقافّية العاّمةوهو ،)COFOG(تصنيف الفعاليات الحكومية ) أ

 :الثقافّية العريضة من خالل الرموز أدناه
 )فردخدمة ال( الخدمات الرياضّية والترفيهّية -08.1.0
 )خدمة الفرد( الخدمات الثقافّية -08.2.0
 )الخدمات الجماعّية( خدمات اإلذاعة والنشر -08.3.0
 )الخدمات الجماعّية(دين الثقافة والوترفيه ال  في البحث والتطوير-08.5.0
 )الخدمات الجماعّية( في مكان آخر ةمصّنفالدين، غير الثقافة والوترفيه ال -08.6.0

 
 :استخدام الرموز التاليةعبر  الثقافة يعّرف) COICOP(هالك الفردي بحسب الغرض تصنيف االست) ب
 ):NPISHs(و التي تخدم األسر  التي ال تتوخى الربح نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات -13 

  الترفيه والثقافة-13.3
 :  نفقات االستهالك الفردي للحكومة العاّمة-14

  الترفيه والثقافة-14.3
 
 :المتعّلقة بالثقافة فهي) COPNI( الربح التي ال تتوخىا رموز تصنيف أهداف المؤسسات أّم) ج

  الترفيه والثقافة-03
 الرياضّية و الترفيهّية الخدمات -03.1
  الخدمات الثقافّية-03.2

                                                 
 

وعلى موقع رامون األوروبّي ) UNSD( أنظمة التصنيف وجداول التناظرات متوافرة في سجل التصنيف التابع لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 1
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC) 
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دام نظام  أو باستخ،مساهمة قطاع الثقافة باستخدام الرموز المذآورة أعاله فقط تقييم أّن تجدر اإلشارة إلى
 األسباب يعد هذا األمر أحد .  قد يؤدي إلى التقليل من مساهمة الثقافة في االقتصاد،الحسابات الوطنّية

فمثًال قامت . حسابات فرعّية للثقافةطوير إلى تمثل تشيلي وآولومبيا المباشرة التي دفعت بعض البلدان 
لتنفيذ  منهجية عددًا من الحكومات، بتطوير ، وهي منظمة دولّية تضّم)CAB(منظمة اتفاقات أندره بيللو 

ساب الفرعّي في يساعد الح. بعض دول أمريكا الالتينّية األخرىوفي  ،حساب فرعّي للثقافة في آولومبيا
 من هذه المنهجية، إن. اإلجمالّيالمحلّي  الثقافّية في الناتج القطاعاتالقتصادّية للنشاطات وتقييم المساهمة ا

من آما أنه .  تحّديًا من نوع خاصتشكل ،غير التجارية الثقافّيةوالنشاطات ج المنتجات  تقييم وإدماخالل
 أن يشّكل إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية  نموذجًا مفاهيمّيًا لتطوير الحسابات الفرعّية  أيضًاالممكن
يف الصناعّي الدولّي  من خالل التشجيع على استخدام بعض أنظمة التصنيف المحّددة، مثل التصن،الوطنّية
 المنهجية هذهيزة إن م. على وجه الخصوص) ISCO( والتصنيف الدولي الموحد للمهن ،)ISIC(المّوحد 
 إنومن ناحية أخرى، . المحاسبة منهجيات تقّييمًا مالّيًا للثقافة أآثر وضوحًا من خالل تتيح آونهافي تكمن 

من  أآثر شمولّيًةتكون إلى النشاط الثقافّي وتأثيره  بالنسبةإطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية يتبّنى نظرًة 
 .الحسابات الفرعّية التي ترّآز على التأثير االقتصادّي فقط

 
) CPC( تحديد أنشطة اإلنتاج الثقافّي والمنتجات الثقافّية باستخدام التصنيف المرآزي للمنتجات -3.2

 )ISIC(والتصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد 
 والتصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد ،)2CPC(هذا الباب آيفّية استخدام التصنيف المرآزي للمنتجات  يبّين

)4ISIC(،األولى من دورة عةيغّطي بشكل رئيسّي المراحل األربو.  بهدف تحديد أنشطة اإلنتاج الثقافّي 
 .النقل/االستالم/االستحداث، واإلنتاج، والتوزيع والعرض:  اإلنتاج

 فتعكس العادات االقتصادّية واالجتماعّية التي يمكن التقاطها بواسطة أدوات ،المساهمة/رحلة االستهالكأّما م
على سبيل المثال، يمكن إنتاج السلع الثقافّية على . الرابع والتي سوف نناقشها في الباب ،إحصائّية مختلفة

 المؤسسات التطوعّية  وت الحكومّية غير تجارّي، عن طريق منتجين متعّددين، بما في ذلك المؤسساأساس
 . الهدفألجل هذاالهواة أو مجموعات الفنانين أو المصّممين التي ُشكِّلت خّصيصًا و

 على نطاق واسع، غير أّن درجة استيعابه مستخدمًاعلى الّرغم من أّن التصنيف المرآزي للمنتجات ليس 
 ويؤدي ذلك إلىالتصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد،  بينها وبين إقامة رابط التفاصيل تتيح من ناحيةاألآبر 

، جدول 5أنظر الباب ( اإلنتاج الثقافي ومنتجاتها لقطاعاتدرجًة أعلى من قابلّية المقارنة وتحديد أآثر دقًة 
 التصنيفمن إّن الغرض الرئيسّي . بالخدماتالمتعلقة  البياناتمع بشكل خاص األمر يتالءم هذا إن ). 2

تجات هو توفير إطار لمقارنة اإلحصاءات الدولّية الخاصة بالمنتجات ودليل من أجل تطوير أو المرآزي للمن
يقوم التصنيف المرآزي .  وجعلها متوافقًة مع المعايير الدولّية،ستعملةمتنقيح طرق تصنيف المنتجات ال

 ينتجهافئات  ضمنلمّوحد للمنتجات بإدراج السلع أو الخدمات آما هي معّرفة في التصنيف الصناعّي الدولّي ا
 . واحدقطاععادًة 

الهدف و،  معيارّيًا لألنشطة اإلنتاجّية أن يكون التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد تصنيفًامن ذلك هوالمراد 
 هو توفير مجموعة من فئات األنشطة التي يمكن استخدامها لجمع اإلحصاءات وتقديمها بحسب  منهيالرئيس

دف التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد إلى عرض هذه المجموعة من فئات األنشطة لذلك يه. هذه األنشطة
من التصنيف الصناعي  يتكّون آما. تحّققه الذيي دبطريقة تمكِّن من تصنيف الوحدات حسب النشاط االقتصا

ت االقتصادّية على أساس مجموعة من المفاهيم والتعريفا لألنشطةهيكلّية تصنيف متماسكة ومتوافقة 
يقّدم التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد إطارًا شامًال يمكنه . والمبادئ وقواعد التصنيف المّتفق عليها دولّيًا
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في نسق مصمَّم ألغراض التحليل االقتصادي واتخاذ القرارات  واإلفادة عنهااستيعاب البيانات االقتصادية 
 ).2008شعبة اإلحصاءات في األمم المّتحدة، (وُصنع السياسات 

يغطي منظور التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد بشكل عام األنشطة اإلنتاجّية، أي األنشطة االقتصادّية التي 
 إلنتاجتعّرف األنشطة اإلنتاجّية على أّنها استخدام المدخالت . تقع في حدود نظام الحسابات الوطنية

التصنيف المرآزي للمنتجات، هو أّنه  ، مقابلمن أهم ميزات التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد. المخرجات
 يظل التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد، ذو الخانات األربع، ولكن. مستخدم على نطاق واسع من قبل البلدان

تكون بعض األنشطة الثقافّية مخّبأًة في غالبًا ما  نتيجة لذلك، .أقل تفصيًال من التصنيف المرآزي للمنتجات
 في الجدول والمبّينة التصنيفين يفّسر التناظرات بين األمرهذا إن .  في رمز واحدمدموجة فئاٍت عريضة أو

 يربط بين النشاط اإلنتاجّي ومنتجه المقابل بهدف تسهيل تحديد  الجزء المتعّلق باألنشطة ، آما أنه2 رقم
 .أآثر اّتساعًا قطاعالثقافّية من 

 تصنيف الصناعّي الدولّي المّوحدحدود استخدام التصنيف المرآزي للمنتجات وال
على الّرغم من أّن هذه التصنيفات لم ُتصّمم خّصيصًا للثقافة، إال أّنه من الممكن استخدامها لدراسة المنتجات 

 .طات الثقافّية آما ذآرنا آنفًااوالنش

 التصنيف المرآزي للمنتجات

ل الثقافّية الجديدة آالوسائط الرقمّية بما في  اللتقاط األشكاأفضليوّفر التصنيف المرآزّي للمنتجات تصنيفًا 
غير أن بعض السلع و . 2  رقم والكتب الرقمّية التي يمكن تنزيلها آما هو مبّين في الجدول،ذلك الموسيقى

أو باستخدام أي تصنيفات ( الخدمات الثقافّية ال يمكن تعريفها باستخدام التصنيف المرآزّي للمنتجات
عند استخدام التصنيف المرآزّي  آبيرةصعوبًة فنجد مثًال ). ى المستوى الدولي حالية أخرى علإحصائية

أآثر للمنتجات لتعريف نشاطات التعليم والتدريب المتعّلقة بالثقافة، بينما يمكن تحديد هذه النشاطات بشكل 
 التي 8542 و8541أي (  عند استخدام التنقيح الرابع من التصنيف الصناعّي الدولّي المّوحد تفصيًال

، أو عند استخدام التصنيف الدولي الموحد ) والتعليم الثقافّي، الترفيهيالرياضة والتعليمتغّطي، بالترتيب، 
معهد ) (97ISCED (التصنيف الدولي المقنن للتعليم بأو نظام اليونسكو الخاص ) ISCO 08 (08للمهن 

 ). د2006اليونسكو لإلحصاء، اليونسكو، 

التصنيف المرآزّي للمنتجات آال من النشاطات الثقافّية وغير ب  الخاصةرموزالا فيهك حاالت تشمل لهنا
تّم في معظم الحاالت ضّم هذه الفئات من التصنيف المرآزّي للمنتجات .  فصلهمانا من ال يمكنشكٍلالثقافّية ب

 إلى تقدير مبالغ  األمرغير أّنه من المحتمل أن يؤدي هذا.  في إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافيةالستخدامها
لذلك ُيوصى مستخدمو البيانات بفصل النشاطات الثقافّية عن غير . فيه لألنشطة الثقافّية التي يتم قياسها

 .آّلما آان ذلك ممكنًامطابق لكل رمز الثقافّية 

 التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد
 راجع الجدول(الت ا على فئة للمعلومات واالتصيحتوي التنقيح الرابع من التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد

 أنشطة تغطيةعلى الّرغم من أّن هذا التنقيح ُيحّسن . القطاع ا صّممت لتعكس الهيكلّية الحالّية لهذ،)2 رقم
 اآلن بتعريف األنشطة الثقافّية الخاّصة التي تتطّلب لغايةالبث اإلذاعّي والتلفزيونّي، غير أّنه ال يسمح 

 . وتنزيل الموسيقى،آالكتب الرقمّية" اإلنترنت"ة استعمال شبك

 القانونّي اإلنتاج، بين غير المنظم واإلنتاج المنظم اإلنتاجإّن التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد ال يمّيز بين 
. ّية التي غالبًا ما تأخذ شكل الخدمات غير التجار،وغير القانونّي، أو بين الخدمات التجارّية أو غير التجارّية
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 غيرالمنظم القطاع إحصاءاتعن  واإلفادةيقترح التصنيف الصناعّي الموّحد تجميعًا بديًال لغايات التحليل 
 ).2008األمم المّتحدة، ( بطريقٍة معيارّية فقط غير المنظمالمصّممة آأداٍة لعرض بيانات أنشطة القطاع 

دولّي الموّحد ال يسمح بقياس األنشطة الثقافّية غير ، إّن التصنيف الصناعّي الًا صناعّيًا تصنيفآونهإضافة إلى 
 عند استخدام رموز التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد لقياس ةك سلبّية هاّمة واحدآما أن هنال. ناعّيةالص

 : األنشطة الثقافّية

ًا بين طرق ، ال يقيم فرق)Craft( إّن التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد، فيما يخّص الصناعات الحرفّية 
 . التقليدّي أو المصنوعات اليدوّيةاإلنتاجاإلنتاج التقليدّية والحديثة التي من شأنها أْن تتيح تعريف 

 : يتّم تطبيق الرمزين التاليين للتصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد في جميع المجاالت الثقافّية
ا الرمز عددا آبيرًا من النشاطات يغّطي هذ): األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه (9000 .1

  ح إلى الفئة) A(من الفئة أ ( بجميع مجاالت إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية ةالفنّية المرتبط
)F .(( 581بينما ال يمكن اعتبار جمعّية أو دائرة آّتاب آجزء من الرمزx الخاص بنشر الُكتب 

أو مؤسسة منهجّية مشابهة لتعريف ن تستخدم يمكن أ ه إال أنأنشطة النشروالدوريات وغيرها من 
 آثيرة ًاالتي يمكن أن تحّقق أرباحو أو فرقة روك آبرى، ،جمعّية رّسامين، أو رباعّي وتريات

 . فاعلةآمؤسسة 
في األنشطة الثقافّية،  غير المنظم والمنظمالرمز التعليم الثقافي هذا يشمل :  )التعليم الثقافّي( 8542 .2

لهذا فإّنه من غير الممكن ربطه .  والرقص، والموسيقى، الفن المعماري و،ميلةآما في الفنون الج
 ،يمكن اعتباره آتدريب أو آشرآات تجارّية أو مؤسسات متعّلقة بقطاع محّددال بل ، معين بمجال

 .تستخدم التعليم آوسيلة لتعزيز النشاط الثقافي في المجال المعنّي

 من رموز التصنيف الصناعّي الدولّي الموّحد ،)األدوات الموسيقّية (3220من المقترح أيضًا استخدام الرمز 
باستخدام الدورة الثقافّية، يمكن اعتبار تصنيع األدوات الموسيقّية . الذي يشمل صناعة األدوات الموسيقّية

 . للتعبير الفنّياإلنتاج) مدخالت( ألّنه جزء من عناصر نشاطًا ثقافيًا
 

 استخدام النظام المنّسق والتصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري:  لثقافة لالتجارة الدولّية -3.3
يتّم تجميع البيانات الخاصة . يبحث هذا الباب في تبادل السلع والخدمات الثقافّية على المستوى الدولّي

انظر  (2007ام النظام المنسَّق لتوصيف السلع األساسية وترميزها تنقيح عالثقافّية باستخدام  السلعبتبادالت 
 الجمارك التي طّورتها منظمة الجمارك العالمّية، بينما ُيستخدم نظام إحصاءات من خالل ،)3  رقمجدولال

ستوى التبادالت يمكن تحديد مآما . التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري لجمع بيانات الخدمات الثقافّية
 . المذآورينفالتصني نظامي باستخدام اقتصاد الثقافّية في أيِّ

 تبادالت التجارية الدولّية للسلع الثقافّيةال
 وفقًا لوضع المحتوى الوطنّي أو وليس ،وفقًا لخصائصها المادّية المحسوسة السلعيصّنف النظام المنّسق 

 النظام المنّسق غير السلع المادّية المعلن عنها عند عبورضمن خل  يدال. القيمة الثقافّية أو أّي معيار مشابه
 من أجل الحصول على صورة أشمل ،السلع ببيانات الخدماتعن  البياناتلهذا من الضرورّي ربط فالحدود، 

قد .  على قائمة بالرموز المتعّلقة بالتبادالت الدوليةالخامس في الباب 3  رقميحتوي الجدول. للتبادالت الثقافّية
 عددًا يعطي الذي ،)SITC 4(ف القياسي للتجارة تّم ربط رموز النظام المنّسق برموز التنقيح الرابع للتصني

 عدد آبير شائع االستعمال في إحصاءات الجمارك في  هذا التصنيفأقل من التفاصيل على الّرغم من آون
 .الدولمن 
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غير أّنه من الصعب قياس بعض المجاالت الثقافّية باالعتماد على بيانات الجمارك، فمثًال من غير الممكن 
للمنتجات  وال تتوفر ،لمنتجات الحرفية المنتجة صناعّيًا أو يدويًا باستخدام رموز النظام المنّسقالتمييز بين ا

 : غير الرموز التاليةالحرفّية 
  الحريرتأقمشة منسوجة من حرير أو فضال    5007
 أقمشة منسوجة من صوف ممشَّق  أو وبر الحيوانات  5113 إلى 5111
 ن القطنأقمشة منسوجة م  5212 إلى 5208
 أقمشة منسوجة من ألياف الورق  5311 إلى 5309

 جية أخرىيبسط وأغطية أرضيات نس    57
 )مسّننة بغرزة معقوفة(كروشيه الأو ) الصنارة (الحياآة    60

 
 حيث تشير القيم المعلن عنها في الجمارك إلى النسخة السينمائيةالبيانات إلى ينبغي إيالء اهتمام خاص آما 

تبادالت الملكّية عن  البياناتإآمال البيانات باستخدام أيضًا لهذا ينبغي .  تشمل قيمة حقوق المؤلفالفاألصلّية 
 التي تعنى جمعياتالتّم جمعها عن طريق ي التي ،الفكرّية التي يمكن الحصول عليها من بيانات الخدمات

 .حقوق المؤلفب
 
 تبادالت التجارية الدولّية للخدمات الثقافّيةال
 

تجميع بيانات التبادل التجارّي للخدمات الثقافّية وفقًا للتصنيف األخير الذي يوّفره التصنيف الموسع يجب 
صندوق  (،)BPM6( التنقيح السادس لميزان المدفوعات  خالل واستخالصها من،لخدمات الميزان التجاري

 لفصل ،)CPC 2( للمنتجات  الذي يستخدم أيضًا التنقيح الثاني للتصنيف المرآزّي،)2008النقد الدولّي، 
القسم دليل إحصاءات التجارة الدولّية في  عملية تنقيح خاللللتغيير  يخضعقد .  مختلفةتاالخدمات في فئ

 .2010الذي من المنتظر إنجازه في العام ) 2002األمم المّتحدة،  (الخدماتالمتعلق ب
 

م الخدمات عبر الحدود حيث يبقى آلٌّ من بتقدي ،بشكل رئيسّييتعّلق ميزان المدفوعات لتبادل الخدمات 
 . بينما تنتقل الخدمات عبر الحدود،الُمزوِّد والمستهلك في بلده

 
إّن التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري آغيره من أنظمة التصنيف الدولّية ال يتعامل مع الثقافة آفئة 

عملية تّم ت آونها الوضع خاّص ليس لها  ،افّيةإضافة إلى أّن الخدمات الثقافّية تظهر فيه آعناصر إض. خاصة
 قياس ،2010 العام لتصنيف  المقترحةالتغييراتمن المفترض أن يتمخض عن . منهجيةجمعها بطريقة 

يونيو /حزيران منذ على أساس مسّودة الرموز المنّقحة 1رقم الجدول تم إعداد آما . أفضل للخدمات الثقافّية
2009. 

 
 الذي يشير إلى الزّوار ،السفرالمتعلق بقسم الياحة في الخدمات الثقافّية مسّجلة في إّن معظم بيانات الس

 أو التي ،الستعمال المسافر الخاّص التي يجري شراؤهاتتعّلق أرصدة السفر بالسلع والخدمات . الدولّيين فقط
ر فتعّرف على أّنها السلع أّما مدفوعات السف. ذلك االقتصادليعرضها اقتصاد ما على غير المقيم أثناء زيارة 

الستعمال المسافر الخاص أو التي يعرضها اقتصاد آخر على المقيم أثناء  التي يجري شراؤهاأو الخدمات 
أو  ،أغراض شخصّية من أجل السفر يقّسم التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري السفر إلى. زيارته

التي تغّطي السلع والخدمات  "السفر الشخصّية في فئة معظم السياحة الثقافّية المدرج. تجارّيةألغراض 
من قبل أشخاص مسافرين إلى الخارج ألغراض أخرى غير التجارة، آقضاء اإلجازة،  يجري شراؤها

 ).2008صندوق النقد الدولّي، " (والمشارآة في أنشطة ثقافّية وترفيهّية، وزيارة األصدقاء والمعارف والحج
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 التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاريثقافّية آما هي معّرفة في رموز الخدمات ال:  1 رقم جدول
 

 6ميزان المدفوعات  التصنيف الموسع المسّميات
   الخدمات الثقافّية األساسّية

.A.b.8.1 8.4.1 أو توزيع المنتجات المسموعة والمرئّية/تراخيص لنسخ و
  8.4.2 1 المتعلقة بهاالمنتجاتتراخيص لنسخ أو توزيع 
 .A.b.9.3.1 9.3.1 2خدمات وآاالت األنباء

 .A.b.9.3.1 9.3.2 3خدمات توفير المعلومات األخرى
 .A.b.10.2.1 10.2.2 اإلعالن، بحوث السوق واستطالع الرأي العام

 .A.b.10.3.1 10.3.1.1 الخدمات المعمارّية 
 .A.b.11.1.1 11.1.1 المنتجات المسموعة والمرئّية 

 .A.b.11.1.1 11.1.2 4دمات المتعلقة بهاالخ
 .A.b.11.2.1 11.2.3 5التراث والخدمات الترفيهّية

 التجهيزات والمواد الداعمة لها
.A.b. 8.1 8.3  الحاسوبأو توزيع برمجيات/ لنسخ ويصتراخ

A.b.9.2.1 9.2.1 خدمات الحاسوب 
A.b.9.2.1 9.2.2 خدمات الحاسوب األخرى 

 6قافّية ذات الصلةالخدمات الث
    السياحة 
A.b.4.2.3.1 .4.2.3 6 أمور شخصّية أخرى-السفر

 
 :مالحظات

المشاهد  وغيرهم من مصممي ، والنّحاتين، ومؤلفي الموسيقى، آالفنون األدائّية والمؤلفين، الفنّية واألدبّية األخرىصالتراخي ، تشمل هذه الفئة أيضًا1
 . واإلضاءةاألزياءو

 .تشمل تزويد وسائل اإلعالم باألخبار والصور والمقاالت وآاالت األنباء خدمات و2
 . تشمل خدمات المكتبات واألرشيف3
 . تشمل خدمات ثقافّية أخرى4
 . التراث والخدمات الترفيهّية– 11.2.3 الخدمات الترفيهّية مشمولة في الرمز 5
 .)ألسباب صحية أو العمل أو للدراسة( أنواع السفر لمختلفد  النفقات الثقافّية خارج البالجميع يجب أن تشمل هذه الفئة 6

 
 )ISCO( التصنيف الدولي الموحد للمهن باستخدام التوظيف في القطاع الثقافّي -3.4

 
، إنتاجهاهذا الباب المبدعين والمنتجين والموّزعين العاملين إّما في مجال إبداع األنشطة الثقافّية أو  يتناول

فئات من خالل بيانات  إلى  هذه المجموعاتيمكن تقسيم. ن طريق مجموعات أو منّظماتبشكل فردّي، أو ع
 . المهن باستخدام التصنيف الدولّي الموّحد للمهن

 
 على تعريفات التصنيف الموحد للمهن في أوستراليا ،التعريفات التالية للمهن الثقافّية بشكل رئيسّيز ترتك

 وعلى تعريفات ،)2009 وإحصاءات نيوزيلندا، ،ي لإلحصاءلتراالمكتب األس (،)ANZSCO(ونيوزيلندا 
 تعريفات التصنيف الرغم من أِنعلى ).  د2004اإلحصاءات الكندّية، (اإلطار الكندي لإلحصاءات الثقافّية 

 غير أّن التعريفات ،ضّم أنشطة أوقات الفراغي فهوالموحد للمهن في أوستراليا ونيوزيلندا أآثر شموًال 
 إلطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافّية ترّآز حصريًا على المهن الثقافّية المتعّلقة باإلبداع والفن التي المقترحة

 .2  رقمفي الشكلمبين تضّمها المجاالت الثقافّية في إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافّية، آما هو 
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 تتضمن. ّني، وجمع التراث والمحافظة عليهالفو اإلبداعيتشمل المهُن الثقافّية المهَن التي تساهم في اإلنتاج 
 : هذه المهن المهمات والواجبات التي ُتنفَُّذ من أجل

 ؛التعبيرعنهاالرمزّية والروحّية وتطويرها والحفاظ عليها أو  استحداث المعاني الثقافّية أو •
قوق الملكّية استحداث السلع والخدمات الثقافّية وإنتاجها ونشرها، وغالبًا ما يتضمن هذا النشاط ح •

 الفكرّية؛
 ). المرئّي، الموسيقى، الكتابة، الرقص، أو الفنون الدرامّية(أغراض التعبير الفنّي  •

 
الذي يغّطي المجاالت ذات الصلة بأنشطة  األشملالتعريف عادًة ، يرتبط 2  رقم في الشكلمبينآما هو 

لتي تتضمن الرياضة أو مهارات الترفيه النشاطات اوغّطي المجاالت يآما أوقات الفراغ، آالرياضة والسفر 
 .الترفيهأوالتي تؤّمن االستمتاع واالسترخاء والتسلية  والبدني

 
 قياس التوظيف الثقافّي

 
ة في  والمهن الثقافّي،الثقافّية الصناعاتمن أجل تعريف التوظيف الثقافّي، من الضرورّي أن نشمل المهن في 

 ).3رقم انظر الشكل (تصميم  أنشطة اللغير الثقافّية، مث الصناعات
 

 ويشير إلى ،)المساحة المظّللة باللون الرمادّي( في اإلطار مبين آما هو الثقافة قطاع 3  رقميحّدد الشكل
 اعتبار يجب الثقافّي، ال التوظيفعند تقييم  .المنظمة وغير المنظمةالمهن الثقافّية، مختلفة من مجموعات 
فمثًال يمكن اعتبار المصّمم الذي يعمل في . استخدمت عّمال القطاع الثقافّي إّال إذا ،غير ثقافّية الصناعات

 .لفرد الذي يمارس مهنة ثقافّية في قطاع غير ثقافّيا مثلصناعة المرآبات 

 .ظيف الثقافّيوالت:  3رقم الشكل 
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ألحيان تكون المهنة الثقافّية في آثير من ا.  في التوظيف الثقافّي مهمة جّدا 2إّن مساهمة صناعات األآواخ
ة أو العّمال اآلخرين مهنة راع وذلك ألّنه من الممكن أن يكون لدى عّمال الز،مهنة ثانوية في البلدان النامية

 أو في إحصاءات ، اإلحصاءاتال تكون معلنة أو ُملَتقطة في ما   غالبًاالمعلوماتإن هذه . حرفية أخرى
 الممارسينمن آاف عدد " المحشورة"ة أو أمارس هذه المهن الثقافّية المخّب قد ال ي، آما أنهالقوى العاملة

في آثير من الحاالت، تشمل هذه المهن عّماال يعملون لحسابهم . لقياسها بشكل دقيق في إحصاءات العّينات
شمل  صغيرة مكّونة من أقّل من عشر أشخاص، وبالعادة ال تمؤسسات في نظاميينغير  أو عّماال ،الخاص

 المؤسساتيبدو أن تمثيل الوظائف اإلبداعّية والثقافّية في و. المؤسساتاإلحصاءات التجارّية مثل هذه 
 شأن من بدورها من هذه الناحية، يبدو أن اإلحصاءات األوروبّية تقّلل . بههو أمٌر مبالٌغالصغيرة التجارية 

 .التوظيف الثقافّي

من هنا . مدفوعة األجر تلعب دورًا هاّمًا في التوظيف الثقافّيالغير ّن األنشطة التطوعّية وذلك، إإضافة إلى 
 .أفضل لهذه األنشطة تقييمتنبع الحاجة إلى بحث منهجّي من أجل 

الجمع بين أيضًا  من الهاّم .)3  رقملرسمانظر ا(من أجل تحديد المهن الثقافّية في الصناعات غير الثقافّية 
 وبين البيانات الصناعّية باستخدام التصنيف ،تصنيف الدولي الموحد للمهنبيانات التوظيف باستخدام رموز ال

  ما من أجل الحصول على قيمة أآثر دقة إلجمالي التوظيف الثقافّي في بلٍد،الصناعي الدولي الموحد
)Cunningham and Higgs, 2008(. 

 )ISCO 08 (08تعريف المهن الثقافّية في التصنيف الدولي الموحد للمهن 

الوظيفة آما هي معّرفة في . الوظيفة والمهارة:  عتمد التصنيف الدولي الموحد للمهن على مفهومين اثنيني
مجموعة من المهّمات أو الواجبات المنّفذة، أو المقصود تنفيذها، من " هي 08التصنيف الدولي الموحد للمهن

القدرة على تنفيذ "ّما المهارة فهي أ". قبل فرد لصالح رّب عمل معّين، بما في ذلك العمل للحساب الخاص
 ).2008منّظمة العمل الدولّية، " (ة معّينةفت والواجبات لوظيالمهّما

من المهن المختلفة التي تتطلب  أنواعًا آثيرة بل إّنها تغّطي ،ال يوجد رمز واحد لتغطية جميع المهن الثقافّية
 يشتمل على رموز جديدة للمهن الثقافّية، 08مهن غير أّن التصنيف الدولي الموحد لل.  مهارات مختلفة جّدا

 ومعهد اليونسكو ،)OECD( والتنمية  االقتصاديمشتّقة من اقتراح مشترك تقّدمت به منظمة التعاون
 . للمهن الثقافّيةمقاربة أدق يوّفر الذي ، 2007إلى منّظمة العمل الدولّية في العام ) UIS(لإلحصاء 

 وإطار اليونسكو 08ن الثقافّية الرئيسّية في التصنيف الدولي الموحد للمهن ستخدم الرموز التالية للمهتُ
 : 2009لعام لإلحصاءات الثقافّية 

 األوصياءأمناء المكتبات، موظفو األرشيف،  262 
 )رمز جديد (المؤلفون، الصحافّيون، خبراء اللغات 264 
 المؤدونالفنانون المبدعون و 265 

  والثقافة والطهيالمهنيون في مجال الفن 343
 اإلذاعة وفنّيو  التسجيل الصوتّي والمرئّي 3521

فئة جديدة تشمل آّل عّمال الحرف اليدوّية ممن يستخدمون ( الحرف اليدوّية وعّمال الطباعة  73
 )والزجاج والخشب والمنسوجاتمعدن والالخزف 

                                                 
 .  صناعة األآواخ هي صناعة يكون استحداث السلع والخدمات فيها معتمدًا على اإلنتاج المنزلّي أآثر من اإلنتاج المصنعّي2
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. مها آضابط لتعريف المهن الثقافّيةا قائمة بالرموز التي يمكن استخدالخامس في الباب 4رقم يقترح الجدول 
إّن المهن الثقافّية موّزعة على آّل .  بخصوص تقييم المهن الثقافّيةقابلة للحلغير أّنه يظّل هناك قضايا غير 

 ويظل التصنيف في بعض األحيان غير تفصيلّي بما يكفي للتمييز بين ،فئات التصنيف الدولي الموحد للمهن
لهم في فئات خاّصة يفصتبما يكفي لمن الممارسين ى أّن المهن ال تشمل عددًا آبيرًا باإلضافة إل. هذه المهن

داخل الفئات الرئيسّية الثقافية فمثًال، من الصعب التمييز بين المهن . داخل التصنيف الدولي الموحد للمهن
 : التالية

 التراث والمحافظة عليه
 األوصياءوأ) في علم اآلثار نخّصائّيياأل(اء اآلثار المهن المرتبطة بالتراث والمحافظة عليه، آعلمإن 

علماء  (2632 الرمز تدخل ضمن لكّنها ،واألمناء، ليست معّرفة في التصنيف الدولي الموحد للمهن
فالمحترفون العاملون في هذا المجال هم عادة من ).  والمحترفون ذوو الصلةاإلنثروبولوجيااالجتماع، علماء 

 2 بحيث يمكن ربطهم بالمجموعة الرئيسّية رقم ،درجة عالية من المهارةعلى  و،ّيةأصحاب المعرفة العلم
 . التصنيف الدولي الموحد للمهن في

 المدراء، آبار الموّظفين والمشرِّعون
الزعماء التقليدّيون ورؤساء ( فقط 1113الرمز  يمكن ربطبالنسبة إلى المدراء، آبار الموّظفين والمشرِّعين، 

يمكن تصنيف بعض المهن آمدير شرآة فنّية  أي مدى النظر إلىمن المهم غير أنه . هن الثقافّيةبالم) القرى
 .وّظفين في المجاالت الفنّيةمرمز الستيعاب المدراء وآبار ال ال يتوافر على سبيل المثال،. مثًال

 التعليم
 2354الرمز على حتوي التي ت" اآلخرون المدّرسون"تشملهم فئة " الثقافة"المدّرسون المعّرفون في 

 اللغةمدّرسو  (2353والرمز ) اآلخرون الفنونمدّرسو  (2355، والرمز )اآلخرون الموسيقىمدّرسو (
 التعليمالتعليم العالي، ( جميع المستويات التعليمّية علىمدّرسي الفنون والعلوم اإلنسانّية  ولكن. 3 )اآلخرون

المهني  التعليموعليم ت فئات الم يندرجون تحت ألّنه،هذه الفئةن في يغير مشمول )المهنّي والتعليم الثانوّي
 .النظامي وغير النظامي

 )ICTs(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 المهن المتعّلقة ،بشكل رئيسّي) ICTs(المهن الثقافّية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتبر 

 تتوزع هذه المهن ).ملتيميديا(ديدة، آمصّمم الوسائط المتعددة  المرئّي والمسموع وبالوسائط الجبمجاالت
غير أّن  التصنيف الدولي .  وخدمات التصميم واإلبداع،المرئي والمسموع والوسائط التفاعلّية مجاليعلى 

 ال يحتوي على فئة خاّصة لمدراء أنشطة اإلذاعة والملتيميديا، بما في ذلك الرسم 08الموحد للمهن 
 .باستخدام الحاسوب) يالغرافيك(

  قياس التراث-3.5
معظم األنشطة ترتبط . ُيعامل مجال التراث وفقًا لنموذج آخر يختلف عن المجاالت األخرى آما ذآرنا سابقًا

عدُّ التراث  ُي، ومن وجهة نظر اقتصادّية،من هذه الناحية. المتعّلقة بهذا المجال بالحفاظ على التراث وحمايته
حّللت الدراسات االقتصادّية قيمة . المعطى لها لالهتمام أو تنخفض وفقًا األصولقيمة ترتفع . األصولمن 

 هذه الدراسات قيمة احتسبت ).Navrud and Ready, 2002( عالقته مع أفضليات الجمهور من خاللالتراث 

                                                 
 . في بعض البلدان، آأستراليا مثال، ُيستثنى مدّرسو اللغات من قائمة المهن الثقافّية 3
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آما ، ة موقع مازيارللحفاظ على تراث ما أو االستغالل بناًء على المبلغ الذي يستعد الفرد إلنفاقه مقابل 
 من خالل السؤال عن القيمة التي يستعد  وذلكغّطت هذه الحسابات أيضًا قيمة عدم استغالل التراث الثقافّي،

على الّرغم من ذلك علينا أْن نالحظ . التراث من أجل األجيال القادمة أصولعلى  بهدف الحفاظالفرد إلنفاقها 
 ولذلك يصعب صهرها في قيم ،تكاليف السفر مبنّية على الخبرةساب قيمة أو تحاأّن التقنيات المستخدمة في 
 ,Hoehn and Randall( بالتأثيرات البديلة بسبب التأثيرات المعروفة ، أو اإلقليم،شاملة على مستوى المنطقة

1989.( 

ّمن  يتض إذمصلحة وفائدة اجتماعّيةذا أيضًا  فهو ،االقتصادّية األصولمن الثقافي آون التراث إلى جانب 
األماآن التي  غالبًا ما تكونفالمواقع التراثّية المحسوسة .  والتعليمّية،الروحية و، والتاريخّية،القيم الجمالية

 عدد رّوادتسجيل   في أغلب األحيان يتّم،في الدول المتقّدمة. تستضيف العروض األدائّية غير المحسوسة
 وبين ،الفصل بين بيانات السياحة الثقافّية عملية  أنغير. الثقافّية، آالمتاحف والمعالم األثرّية األصول

ح و المس من خاللتشّكل اإلحصاءات.  األدوات المزيد منتطّلب تطويرت ،إحصاءات السياحة االعتيادّية
الخاصة  قد تكون مسوح. إحصائّية هاّمة أداًة ، في مواقع التراث الثقافّي، للسّواح وللجمهور المحلّية،بالعّين
لمواقع التراثّية الثقافّية في البلدان النامية مجدية من ناحية الكلفة والفائدة الناتجة آما يمكن أن تلعب  ابارتياد

صعوبة التمييز بين  تكون عرضًة لبعض المشاآل آدورًا هاّمًا في إطار اإلحصاءات الثقافّية، غير أّنها قد
 .الرّوادالفّنانين وبين 

 دور حقوق المؤلف
على أّي إنتاج في الحقل األدبّي والعلمّي والفّني بغض النظر عن الشكل أو الطريقة التي  فالمؤلتطّبق حقوق 

تشتمل األعمال األدبّية والفنّية على الكتب ). 1979 الفكرية، للملكيةالمنظمة العالمية (ُيعبَّر فيها عنها 
 ، واألفالم،ر الفوتوغرافّية والصو، وتصميم الرقصات،واألشكال الكتابية األخرى، والموسيقى والمسرحيات

 المنظمة العالمية( والرسومات والمنحوتات ،)الليتوغرافّي(الحجرية  اعة والطب، والنقش،والرسوم المعمارّية
 والحقوق المشابهة لها جوهرية من أجل ،تعتبر اليونسكو أّن حماية حقوق المؤلف). 1979  الفكرية،للملكية

اليونسكو، (على حدٍّ سواء "  وتعزيز التعّددية الثقافّية،صناعات الثقافّيةتطوير اإلبداع الفردي، وتطوير ال"
 ).أ2009

 لمساهمة المقومات أهم إحدى هي ،ع والخدمات الثقافّية التي تستلزم حقوق الملكّية الفكرّيةلإّن تحديد الس
في . بإطار تشريعّي معّرفالقطاع الثقافّي في االقتصاد، آما أّن لها ميزة إضافّية تتمّثل في آونها مرتبطة 

 يمكن أن تخضعإطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافّية، ُتعّرف السلع والخدمات الثقافّية على أّنها منتجات 
 .في آّل مجال من المجاالتو ،إّن حقوق المؤّلف قابلة للتطبيق على معظم العناصر. لحقوق المؤلف

 بحقوق القطاعات الخاصة العريضة لتحديد مساهمة  الفكرية الخطوطللملكية طّورت المنظمة العالمية 
مشابه " الرئيسّية المؤلفالخاضعة لحقوق  القطاعات"إّن تعريف . )WIPO, 2003(في االقتصاد  المؤلف

تضمُّ .  ولكن مع وجود بعض االستثناءات،فّيةقاالثقافّية في إطار اليونسكو لإلحصاءات الث المجاالتلتعريف 
 القطاعات إضافة إلى ،المؤلف بحقوقخاصة  وقاعدة بيانات ، خاصة الفكرية برمجيةلكيةللمالمنظمة العالمية 

هذا . إطار  اليونسكو لإلحصاءات الثقافّية فيالرئيسّية، وهذه ليست هي الحالة  المؤلفالخاضعة لحقوق 
ن التعريف المستخدم  الفكرية يختلف عللملكيةالمنظمة العالمية لدى  لقطاع الثقافّيا باإلضافة إلى أّن تعريف

 الثقافّية وأنشطة آالممارساتالتي ال تطالها حقوق الملكّية الفكرّية،  المجاالت ألّنه ال يغّطي ،في هذا اإلطار
 .المتاحف
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 قياس البعد االجتماعي للثقافة:   اإلحصاءات الثقافية-4
 المشارآة الثقافية قياس -4.1

 والتصنيف ،التصنيف الصناعي الدولي الموحديف الدولية مثل شرح القسم السابق آيفية استخدام نظم التصن
 البعد اإلجتماعي فيقيسأما هذا القسم .  والنظام المنسق في جمع اإلحصاءات الثقافية،الدولي الموحد للمهن

 . وبالتالي من مكّونات إطار اإلحصاءات الثقافية، باعتباره مكّونًا أساسيًا من مكّونات الثقافة،للثقافة

غير البًا ما يتطّور في القطاع  والذي غ،البعد اإلجتماعي للثقافة  الرهان األساسي في آيفّية تقييمّثليتم
 بقيمتهترتبط بعض وجوه البعد االجتماعي للثقافة . االقتصادية المعامالت  إلجراءحيث ال مكانالمنظم، 
 وترسيخ ، وفي منع التهميش،تماء المشترك والدور الذي يلعبه في بناء هوية المجتمع وفي القيم واالن،الداللية

غالبًا  يتمّثل في الممارسات التي وهو للثقافة غير السلعيآما يشير إلى البعد . االلتحام االجتماعي واالستقرار
ليس دائمًا فهو أما قياس البعد االجتماعي للثقافة . بعيدًا عن الفلك االقتصادي المجتمعاتتجد مكانها ضمن ما 

 االرتكاز عليها في والتي من الممكنلكن هنالك بعض المعايير اإلحصائية المتعارف عليها . هلباألمر الس
 . دراسة البعد االجتماعي للثقافة

غير . بالمشارآة الثقافية مصدرًا أساسيًا للبيانات المتعلقة ،استخدام الوقتمسوح  و، األسرية المسوحتعتبر 
  فقطالثقافةبالدول إلى إدراج عدد من األسئلة المتعلقة عادة  تلجأ  ومكلف جدًا مسوحأن تنفيذ هذا النوع من ال

 حول الجانب توافق عليها دوليًاييتطلب إنتاج مؤشرات تتيح المقارنة و.  ذات أهداف مختلفةمسوحضمن 
 بالتالي،. ، المزيد من التطوير في ما يتعلق بصياغة التعاريف ووضع األدوات المعياريةاالجتماعي للثقافة

وإعطاء ، ل للنموذج االجتماعي للثقافةمى توافق واسع حول تكوين مفهوم شايحاول هذا اإلطار التوصل إل
إرشادات عامة حول التطوير اإلحصائي المستقبلي الضروري لتعريف العامل االجتماعي وتحديد المؤشرات 

 .والتعاريف المناسبة

 المشارآة الثقافية
 سواء تمت من ،والممارسات الثقافيةأافة عناصر المشارآة في األنشطة يتضمن إطار اإلحصاءات الثقافية آ

 تلكمثل األداء المسرحي أو  (المنظمة المشارآة في التظاهرات الثقافية  من خالل أوالمنظمخالل التوظيف 
)  ة أو المناسبات العائلي،مثل المناسبات االحتفالية الجماعية ( المنظمة أو غير،)التي تخضع لرسوم معينة

 . أو من خالل األنشطة الثقافية المنزليةرسوم مالية،التي ال تقتضي 

إنفاق   علىانات التي ترآزييمكن رصد البعد االقتصادي للمشارآة الثقافية من خالل أدوات جمع الب
اس يتم قي. األنشطة الثقافية المدفوعة علىالمشارآين  إنفاق وعلى ، السلع والخدمات الثقافيةالمستهلكين على

 على الرغم من ، أو أنشطة األسر،مسوح إنفاق األسرهذه الظواهر االجتماعية على نحو نموذجي باستخدام 
 .بيانات إداريةتوفر إمكانية 

 مصطلح أما . عادة للداللة على نشاط يحصل عليه المستهلك مقابل مبلغ نقدي" استهالك"يستخدم مصطلح 
. مدفوعةالنشاطات غير في ال أو ،مخصصة للهواةالنشاطات الي لإلشارة إلى المشارآة فيستخدم ف" مشارآة"

 بما أن المستهلكين أو المشارآين يمكن أن يشارآوا في ، الفئتينهاتينفي الواقع، قد يصعب التمييز بين 
.  أخرىةقي بطرالحفلفي تكاليف من خالل المساهمة  أو من خالل مزايا عينية، بالدفع المنظمةاألنشطة غير 

والمسكن له مقابل أدائه أخدمات الفنان من خالل تأمين المأآل " المستهلك"ل المثال، يمكن أن يدفع على سبي
في " يصبحوا محترفين" أن نظاميينكن لهواة أو فنانين غير ، يمبالمقابل. خدماتاليوّلد تبادل مما  ،الفني

نشطة الثقافية االجتماعية وغير بالتالي، يمكن أن تكون األ.  المدرسة أو التدريبهمبعض األحيان بعد ترآ
 .الثقافية القطاعات مصدرًا للعديد من المنظمة
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 حاول. بشكل أساسي في االتحاد األوروبي القائمة بحد ذاتها  حول المشارآة الثقافيةالمسوح جميعتّمت إدارة 
) 2000وروبية،  األللمجموعةمكتب اإلحصاءات (فريق خبراء اإلحصاءات الثقافية التابع لالتحاد األوروبي 

منذ . )Eurobarometre" (البارومتر األوروبي "مسوحبلورة نموذج إقليمي تم تطبيقه على مجموعة 
 ، مشارآة األوروبيين في األنشطة الثقافيةمتناسقة حولبيانات لجمع  مسوحذلك الحين، تم إجراء ثالثة 

 المشارآة الثقافية لمعنىيدًا للفهم األوروبي  بينيت تعريفًا مفيقدم.  هذا النموذج تطبيق قابلية مدىوالختبار
هي المشارآة الثقافية إن . ضافة إلى األنشطة الحياتية اليومية المرتبطة بالتسليةإ ،حيث تتضمن الفنون

التي ليست لها  ، وأنماط السلوك الثقافية، والقيم، األذواقعناالختالفات اإلثنية فيها األساليب التي تعبِّر "
 اليومية مختلف أوجه الحياةفي االختالفات  تترسخ هذه إنما،  فحسب الفنية واإلعالميةناحيةأفضلية من ال

األساليب التي ترتبط بها االختالفات المذآورة بغيرها "ُيقصد بهذه العبارة أيضًا . ."مختلف أنماط العيش و
 .)Bennett, 2001(" والنوع االجتماعيمن الخصائص االجتماعية ذات الصلة، آالطبقة االجتماعية 

 
بالتالي، تتضمن المشارآة الثقافية الممارسات الثقافية التي قد تقتضي نوعًا من االستهالك، باإلضافة إلى 

تشمل هذه .  والتي تعكس نوعية الحياة والتقاليد والمعتقدات،المجتمعاألنشطة التي تمارس ضمن نطاق 
 أو حضور ، آمشاهدة فيلم سينمائي، والمجانيةمةالمنظالممارسات واألنشطة حضور التظاهرات الثقافية 

 مثل المشارآة في األنشطة الثقافية التي تتم ضمن المنظمة، إلى األعمال الثقافية غير  إضافًة،حفل موسيقي
يتم عادة قياس المشارآة الثقافية على . الكتب واإلنتاج الفني للهواة أو األنشطة اليومية مثل مطالعة ،المجتمع
بتحليل يرتكز  القيامآما يمكن أيضًا .النوع االجتماعيأو اإلثنية أو السن أو من المجتمع  فئةأو  عمجتمأساس 

 .لقياس تنوع أشكال التعبير الثقافيأو النوع االجتماعي  من المجتمع فئةأو على مجموعة إثنية 
 

 الفرد  فقط تشمل الهيف.  الثقافية التصرف الفاعل والسلبي على حد سواءةعالوة على ذلك، تغطي المشارآ
ينبغي أن تهدف .  معًاالفرد الذي يمارس الموسيقى في آٍنبل تتضمن أيضًا  ،الذي يستمع إلى حفل موسيقي

ة على الرغم من صعوبة التمييز بين التصرف  المشارآة الثقافية إلى تقييم معدالت المشارآة الكلّيمسوح
ض المهرجانات يمكن أن يشارك األفراد في األداء من على سبيل المثال، في بع. الفاعل والتصرف السلبي

 أخرى في حاالت الحضور وأن يكونوا من ،) اآلخرينأداء فاعل، فهم يبدعون ويلهمون إبداع(جهة 
 إذ التوظيفال تشتمل المشارآة الثقافية على األنشطة التي تهدف إلى ). حضور سلبي أو بحثًا عن اإللهام(

على سبيل المثال، قد تشمل ). 1988ة العمل الدولية، موفقًا لمنظ (هنالم حسبتعّرف هذه األنشطة 
 . الذي يتقاضى أجرًا السياحي المرشدمنهاويستثني المشارآة الثقافية زوار المتحف 

 
 إعداد تقرير الختبار فعالية نموذج االتحاد األوروبي ، طلب معهد اليونسكو لإلحصاء2006 في العام

يحّدد .  في إطار األنشطة الثقافية في الدول النامية،)Eurobarometre" (وروبيبالبارومتر األ"المعروف 
 : الممارسات الثقافية وفقًا لفئات ثالث هي) 2006bاليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء، (التقرير 

i(  واالستماع إلى ،تشير إلى الوقت الذي يمضيه األفراد في مشاهدة التلفزيون:  داخل المنزلالثقافة 
 والمطالعة واستخدام ، أو االستماع إلى المسجالت الصوتية، ومشاهدة الصور المسجلة،راديوال

 .تنالحاسوب واإلنتر
ii( والحفالت تشمل ارتياد األماآن الثقافية مثل صاالت السينما والمسارح :  الثقافة خارج المنزل

 .والمتاحف واآلثار والمواقع التراثيةالموسيقية 
iii( والثقافة ، إلى جمعيات ثقافيةاءتمواالنتشمل الممارسات الثقافية للهواة :  بناء الهوية الثقافية 

 .  وثقافة جيل الشباب،المجتمع والثقافة اإلثنية وممارسات ،الشعبية



 - 46 - 

 قياس الممارسات الثقافية المنزلية
هنالك أيضًا آما أن . داخل المنزلالثقافية  األنشطة  استخدام الوقت األداة النموذجية لقياستعتبر مسوحات

 بناء الهويةلو خارج المنزلمخصصة لقياس الثقافة وهي  السكان،على عينات من يتم إجراؤها  اتمسوح
 .الثقافية

 شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة، أعّدت "تعزيز قياس العمل المدفوع والعمل المجاني"في إطار عملها على 
األمم  ()ICATUS(م الوقت التابع لألمم المتحدة التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدا

يهدف هذا التصنيف إلى مساعدة الدول النامية والدول المتقدمة على حّد سواء، على إنتاج . )2005المتحدة 
إن . آما يهدف أيضًا إلى تعزيز مشارآة المرأة في أنشطة اإلنتاج االقتصادي. إحصاءات استخدام الوقت
 الذي دة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت التابع لألمم المتحدة هو التصنيف الوحيالتصنيف الدولي لألنشط

 يمكن االطالع على. المجتمع بما في ذلك الممارسة الثقافية ضمن ،يقّدم الئحة شاملة بالممارسات الثقافية
 .الخامس في الفصل 5  رقم الجدولفي الئحة الرموز

ضمن فئات تم تحديدها من خالل متغّيرات سياقية  داخل المنزلثقافية  الممارسات الآما سيتم الحقًا توصيف
 ".مع من"و" لمن"و" وسيلة السفر"و" المكان"تتضمن 

 أنشطة عمل األفراد التي تدخل في إطار ،التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقتيقسم 
سيتين وفقًا للوحدة المؤسسية التي توّلد الناتج إلى مجموعتين أسا) SNA-work(نظام الحسابات القومية 

 والتي تعتبر مادة مساهمة األسرة مثل أفراد ،المجموعة األولى األنشطة التي يقوم بها األفرادتغطي . النهائي
أما المجموعة الثانية فتشمل األنشطة التي يقوم بها األفراد والتي تعتبر مادة مساهمة في . في إنتاج األسرة

 ).1998، شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة(حدات تابعة لقطاع غير قطاع األسر إنتاج و

ترآيز  اإلطار  هذايقترحلذلك، . آبيرةموارد  تستوجب  مكّثفة حول المشارآة الثقافية مسوحجراء إن عملية إ
استخدام إن  .لذي تمارس فيه األنشطة الثقافية وتسجيل المجال ا، على المعدالت اإلجمالية للمشارآةمسوحال

 معالجة يتيح  بصورة منتظمة، مثل مسح المشارآة في األنشطة الموسيقية والرقص والمطالعة،مسوحالهذه 
بين  والمنظممواضيع اجتماعية باإلضافة إلى إرساء تواصل بين اإلنتاج الثقافي للهواة أو اإلنتاج الثقافي غير 

من أجل معالجة الشأن األساسي الذي يتمّثل  حيويًاتواصل يعتبر هذا ال. المنظمةمزيد من األنشطة الثقافية ال
 .في تسويق القطاع الثقافي وآثاره على المجتمع آكّل

  قياس التراث الثقافي غير المادي-4.2
ينبغي وضع أدوات قياس . العناصر والسبل األساسية لقياس التراث الثقافي غير المادي يبحث هذا القسم 
 .بالسياساتذات صلة لتصبح  تمعات الفرديةالمج لحاجات خاصة ومالئمة

الممارسات "، تّم تعريف التراث الثقافي غير المادي على أنه  الثقافيةفي سياق إطار اإلحصاءات
 حرفيةوصناعات  أشياءوط بها من آالت بوالتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرت

، UNESCO ("وأحيانًا األفراد جزءًا من تراثهم الثقافي اعاتالجم والمجتمعاتوأماآن ثقافية التي تعتبرها 
2003b من المجاالت  بناء على هذا التعريف، يمكن أن يتجلى التراث الثقافي غير المادي في أي.)2، البند 
 .عارضمت على أنه مجال  بالتاليهو يقّدموالثقافية 

 من حيث الكمية أو النوعية، على سواءتنضوي عملية قياس بعض منتجات التراث الثقافي غير المادي، 
ال يعني أنه ينبغي علينا قياس آل شكل من أشكال  هذا ،لكن. صعوبة آبيرة نظرًا لكونها منتجات غير مادية

 .التراث الثقافي غير المادي  عنتعبيرال
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  4 استخدام الوقت األوروبيةمسوحئ توجيهية بشأن دمبا: الخانة األولى
 :قة هي التاليةالشروط المنهجية المسب

 األشخاص المسوحمن األمثل أن تطال .  على جزء معين منه فقطترّآزوأن ّال  ، آكلالسكان المسوحينبغي أن تغطي  •
 .ابتداء من سن الخامسة عشر  األفرادجميعمل ممكنًا، من المفترض أن تش غير  ذلكإذا آان.  سن العاشرة وما فوقفي

لضمان الحصول على نتائج تمّثل آل التوقعات والمتغّيرات آافيًا جعية ينبغي أن يكون حجم عينة السكان المر •
 . والمستوى التعليميالنوع االجتماعي والعمرالديموغرافية على غرار 

األول خالل األسبوع والثاني خالل عطلة نهاية :  ينبغي أن تغطي عينة اليوميات الشخصية الزمنية يومين في األسبوع •
 .األسبوع

 .أن تغطي أسبوعًا عاديًا آامًاليجب ، إذا تعّذر ذلك. الالحقة استخدام الوقت األشهر اإلثني عشر مسوحي ينبغي أن تغط •
 . دقيقة15 إلى 10ينبغي استخدام فترات زمنية قصيرة في عينة اليوميات الشخصية تتراوح من  •
  تشملمسوح الآون أهمية آبيرة ولهذا. ينبغي أن تشتمل عينة اليوميات الشخصية على األنشطة األساسية والثانوية •

االستماع إلى الراديو خالل قيادة السيارة أو مشاهدة التلفزيون خالل غسل أو مثل استخدام الوسائل اإلعالمية عادات
 .األواني

 الوسائل في إطارباستخدامها  في ما يتعلقنشطة المرمزة خاصة أل استخدام الئحة واسعة من استجوبينينبغي على الم •
 .يةاإلعالم

.  األآثر دقة في قياس عادات استخدام الوسائل اإلعالمية، غير أن آلفة تطبيقها مرتفعة جدًااألداة استخدام الوقت هي مسوحإن 
عينة مسح في استخدام وسائل اإلعالم ضمن الذي يتم استهالآه يتمّثل الحل البديل المنطقي في إدراج أسئلة عن آمية الوقت 

 . من األنشطة مرمزة مسبقًا في هذه الحالة، ينبغي استخدام الئحة .يوم من عطلة نهاية األسبوعسكاني خالل أسبوع عادي و

 هاتين الفئتين تشتمالن على آون ،الثقافيةلبناء الهوية  و، مالئمة لقياس الثقافة خارج المنزلتتعتبر عينات المسح السكاني أدوا 
 :للمعايير المنهجية التاليةالوطنية  مسوحة الدولية، ينبغي أن تستجيب الولضمان المقارن. ممارسات أقل شيوعًا وأقل تواترًا

 عشر اإلثني عن مشارآتهم في األنشطة الثقافية خالل ستجوبونيفيد الم. الفترة الزمنية المرجعية االعتيادية هي سنة •
 . المنصرمينشهرًا

 المسوحالتي غالبًا ما تستخدم في (ي المقابالت باإلنابة ينبغي أن تكون الوحدة التحليلية النهائية هي الفرد آما ينبغي تفاد •
 . ليس دائمًا على علم باألنشطة الثقافية التي يقوم بها باقي أفراد األسرةالمستجوب ألن ،)األسرية

 االجتماعية العامة أو مسوح التي تتعدى نطاق المشارآة الثقافية مثل المسوحإذا أمكن األمر، ينبغي االستفادة من ال •
غير أنه في حال .  المعّدة للثقافة إلى تضخيم المشارآة الثقافيةمسوحتميل ال.  أوقات التسلية في المقارنة الدوليةسوحم

 . المعّدة للثقافةمسوحعدم توافر بيانات أخرى، يمكن استخدام نتائج ال

  استخدام الوقت بما يتالءم وحاجات الدول الناميةمسوحتعديل المبادئ التوجيهية بشأن 

 على األفراد ابتداء من سن الخامسة على نحو مثالي  مسوح أن تشتمل اليجب: الخصائص االجتماعية والديموغرافية •
آما ينبغي أخذ . في الدول النامية لقياس عادات استهالك الوسائل اإلعالميةالمرجعية المشترآة السن هي  وما فوق،

 والنشاط األساسي ومستوى ،المستوى التعليميأو نوع االجتماعيال والعمرالمتغيرات الديموغرافية في االعتبار مثل 
 .الدخل والمجموعة اإلثنية

 . وذلك بهدف ضمان الطابع التمثيلي للعيناتخصائصهم،يجدر تصميم حجم العينات وفقًا لحجم السكان و: حجم العينات •
 .غية المقارنة الدوليةيوصى باستخدام التصنيفات الدولية للسلع والخدمات ب: المصطلحات والتصنيفات •
يوصى بتكوين فريق عمل متعدد آما . ينبغي تنسيق العمل بين مختلف الوحدات العاملة في حقل الثقافة: فريق العمل •

في وضع المنهجيات الثقافية بهدف من االختصاصيين  و،االقتصاد وعلماء ،اإلحصاء من علماء يتألفاالختصاصات 
 . موضوعي راسخالقيام بمسح

 

                                                 
هذه المبادئ ). HETUS(، مبادئ توجيهية شاملة حول المسوح األوروبية المنسقة الستخدام الوقت Eurostatلتابع لالتحاد األوروبي، نشر مكتب االحصاءات ا 4

 :التوجيهية متاحة على الموقع التالي
http://epp.eurostat.ec/europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04-007/EN/KS-CC-04-007-EN.PDF 
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 والرقص وغيرها من أشكال ، القصصروايةلى التراث الثقافي غير المادي وينقل عبر الموسيقى ويتج
 يتم إجراؤها التي مسوحعلى سبيل المثال، يمكن أن تحصي ال.  وبالتالي توجد عمليات قياس أخرى له،األداء

آما يمكن أن . 5أعداد المشارآين والمؤدين في آن معًا) محلي أو إقليمي أو وطني(على مستوى معين 
 . الذي يتم نقله باإلضافة إلى أنماط نقله الماديغيرالثقافي تستقصي مضمون التراث 

تمّثل الوجوه غير المادية للتراث الثقافي تحّديات آبيرة في ما يتعلق بعملية قياسها ولذلك هنالك حاجة لمزيد 
 . القياس المناسبةتمن العمل المنهجي بغية تطوير أدوا

 الّلغات
فالّلغة هي إحدى الوسائل التي يتجّلى وينقل من .  بالنسبة للعديد من الدول المتغيرات الهامةتعتبر الّلغة إحدى

االجتماعية  البيئةإضافة إلى ، الدنياطريقة لفهم واستيعاب آما هي  ،خاللها التراث الثقافي غير المادي
 . ما لجماعةوالطبيعية

يستخدم اللغويون معيارين في . ف وقياس الّلغة وعدد متكلمي هذه اللغةل آيفية تعريهنال جدل آبير قائم حو
تحديد ) 2 – الّلغة مجموعة من أصناف الكالم المفهومة في ما بينها اعتبار) 1: تحديد الّلغات، أال وهما

  التسليم بوجودعندئٍذمجموعتين نفسها مختلفة عن األخرى، ينبغي الإذا اعتبرت إحدى :  لنفسها الجماعة
 ).c 2006 ،لإلحصاءاليونسكو اليونسكو ومعهد (لغتين مختلفتين 

وفقًا لمبادئ وتوصيات . السكان الخاصة بهامن الدول بإدخال أسئلة عن اللغة في إحصاءات تقوم العديد 
، هنالك ثالثة أنواع من البيانات )2007األمم المتحدة، (السكان والمساآن  إحصائاتاألمم المتحدة بشأن 

 : هيوعادة  قة باللغة التي يتم جمعهاالمتعّل
 اللغة األم وهي اللغة التي يتحدثها الفرد في موطنه األساسي خالل طفولته المبكرة؛ - أ
اللغة المعتادة وهي اللغة التي يتحدثها الفرد حاليًا أو التي يتحدثها في أغلب األحيان في موطنه  - ب

  والحالي؛
 .القدرة على تحّدث لغة معينة أو أآثر - ت

 بيانات اللغة على سبيل المثال قياس الوضع واالتجاهات الحالية للتنوع اللغوي وأعداد متكلمي اللغات تتيح
 منهجية لتقييم حيوية اللغة وتعرضها للخطر على أساس )c 2003  اليونسكو،(طّورت اليونسكو . األصلية

 :المعايير التسعة التالية
o العدد المطلق لمتكّلمي لغة ما؛ 
o  اللغة ضمن العدد اإلجمالي للسكان؛نسبة متكّلمي 
o  ؛الالزمة لتعليم اللغة ومحو األمية الموادتوافر 
o تلبية اللغة لحاجات المجاالت ووسائل اإلعالم الجديدة؛ 
o نوع الوثائق المتوفرة في لغة ما ونوعيتها؛ 
o تناقل اللغة من جيل إلى جيل؛ 
o مواقف أفراد الجماعة إزاء لغتهم الخاصة؛ 
o ؛االت التي تستخدم فيها اللغةالفوارق بين المج 
o ية إزاء اللغة بما في ذلك الوضع واالستخدام الرسمي للغةواقف والسياسات الحكومية والمؤسسالم. 

 
                                                 

.  يمكن أن يكون األفراد نفسهم من الحاضرين والمؤدين في مراحل مختلفة من عملية األداء في بعض الحاالت، 5  
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 أطلس لغات العالم المهددة تستخدم اليونسكو هذه المنهجية إلعداد الئحة باللغات المهددة بالزوال في
 ).2009bاليونسكو، (اث غير المادي ومصادر التنوع  لرصد ظاهرة انقراض بعض أشكال التر،باالندثار

 
 قياس ممارسات بناء الهوية

 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية  النظر إلىهنالك طريقة أخرى لقياس البعد االجتماعي للثقافة تتمثل في 

 .للتظاهرات الثقافية
 

قتصادية للمهرجانات التقليدية لديها قامت دولة آولومبيا بتقييم اآلثار االجتماعية واالفعلى سبيل المثال، 
)Fiesta .( بناء رمزي وأسطوري للمعتقدات واألساطير "يمكن تعريف المهرجانات التقليدية على أنها

 والتخيالت الجماعية والمعتقدات الدينية والدوافع السياسية وغيرها، )أي نشأة الكون(ومفهوم الحياة والعالم 
 وتمّيز مجتمعًا معينًا في مكان ،قل عبر التقاليدتتنوهي  ، الحيوية لإلقتصاد دورةالالتي ترتبط ببعض مراحل 

االجتماعي يمكن تحليل البعد ). Convenio Andres Bello, 2004" (واحد وفي فترة زمنية معينة
 : الثقافي للمهرجان التقليدي من خالل النظر فيو
م المهرجان من خالل قطاعاتها والفاعلين في تنظي للمجتمعالحضور الفعال :  المشارآة االجتماعية •

 فيها؛
 ؛)تحديد الهوية االجتماعية والثقافية( الخاص بالطرف المنظم المجتمعإعطاء االحتفال هوية :  الهوية •
 الدينية أشكال التعبير، وجميع  واإلثنية،مثل التقاليد(تمثيل مختلف المنظورات الثقافية :  التنوع الثقافي •

 ؛ هوتطوير خالل تحضير المهرجانمن ) ةيالفنية والترفيهو
 ؛ هوتطوير جمع مختلف القطاعات والفاعلين لتحضير المهرجانأي :  االلتحام االجتماعي •
والفاعلون  الجماعاتاألشكال الفردية واالجتماعية التي تستملك من خاللها :  الملكية االجتماعية •

 .االجتماعيون المهرجان

 قافةاألبعاد االجتماعية األخرى للث
 

 في قياس مساهمة مساهمة فّعالةمال االجتماعي  الرأسرأس المال الثقافي و مفهوم من الممكن أن يساهم
 مال الثقافي على أنهاليمكن تعريف رأس "، وفقًا لدايفيد ثروسباي. الثقافة في التنمية االجتماعية واالقتصادية

 الثقافية، باإلضافة إلى أي قيمة اقتصادية قد التي تجّسد أو تسّلط الضوء على القيمةاألصول  من مجموعة
بنظر األفراد أو  قيمته الحقيقية أما .ية قطعة عقارباعتبارهقد يحمل مبنى أثري قيمة تجارية ...تنتج عنها
عناصر جمالية أو روحية أو رمزية أو غيرها، قد تتخطى الحسابات مجموعة فتتكّون من المجتمع 
. "القيمة الثقافية للمبنى"يمكن أن يطلق على هذه القيم تسمية .  عنها بالكامل تكون خارجة قد أو،االقتصادية

مباني واألماآن والمواقع  في أشكال مادية مثل اليتجّسدرأس المال الثقافي المّعرف بهذه الطريقة يمكن أن إن 
سات والمعتقدات  أشكال غير مادية مثل األفكار والممارمن خالل تجلى ي قد أوالصناعات الحرفيةوالحرف و
    ).2001ثروسباي، " (والتقاليد
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 المعارف التقليدية ومعارف السكان األصليين: 2الخانة 

تصف أوغندا معارف السكان األصليين على أنها . يجري عادة الربط بين المعارف التقليدية والمحلية ومعارف السكان األصليين
وزارة " ( ضمن ظروف معينة يعيش فيها مجتمع يعود أصله إلى منطقة جغرافية معينةالمعارف التقليدية والمحلية التي تنشأ وتتطور"

 ).2006النوع االجتماعي والعمل والتنمية االجتماعية، 

أشكال التعبير الثقافي هي أي : "للمعارف التقليدية والمحلية فيتضمن ما يلي) SPC(أما التعريف الذي تعطيه أمانة مجتمع المحيط الهادئ 
 تظهر أو تتجلى من خاللها المعارف التقليدية بغض النظر عن مضمونها أو نوعيتها أو هدفها، سواء آانت مادية أو غير مادية، طريقة
 : تتضمن – ومن دون الحّد من معنى ما ورد سابقًا –وهي 

  األسماء والقصص واألناشيد واأللغاز والتاريخ واألغاني والسرد الشفهي؛- أ
 آوتا والفسيفساء، والنجارة، واألدوات المعدنية، واللوحات، -آلالت الموسيقية والنحت والرسم والنقش والفخاروالتّرا الفن والحرف وا- ب

 والمجوهرات، والنسج والتطريز، وأشغال الصدف، والبسط، واألزياء، والمنسوجات؛
 ممارسات                  الثقافية؛ الموسيقى، والرقص، والمسرح، واألدب، واالحتفاالت، وأشكال أداء الطقوس وال- ت
  األشكال المرسومة وأجزاء التراآيب البصرية وتفاصيلها ؛- ث
 . األشكال المعمارية- ج

أما السر المقدس فيعني آل المعارف التقليدية، أو أشكال التعبير الثقافي التي تحمل أهمية سرية أو مقدسة وفقًا للقانون العرفي وممارسات 
 .يد المعنّيينأصحاب التقال

 :تشمل عادة المعارف التقليدية آل المعارف التي 

  تم أو يتم إبداعها أو الحصول عليها، أو إستيحائها ألغراض تقليدية اقتصادية أو روحية أو شعائرية أو قصصية أو زخرفية أوترفيهية؛- أ
  تم أو يتم تناقلها من جيل إلى جيل؛-ب
  ؛] دولة شرعية [ضمن مجتمععشيرة أو ينة أو معمجموعة تقليدية بعتبر متصلة ت -ت
 ". نشأت وُحفظت بصورة جماعية-ث

 2001أمانة مجتمع المحيط الهادئ، 

 
مصطلحات "عن رأس المال االجتماعي من خالل يجري التعبير  بحسب مؤشر اإلبداعية في هونغ آونغ،

 وأشكال ، الرفاه االجتماعيتعزيزإلى ما يؤدي م...الثقة والمبادلة والتعاون والشبكات االجتماعية الغنية
رأس  يتم قياس. ويؤدي ذلك إلى ازدهار اإلبداعية الفردية والجماعية... واالنخراط المدني،التعبير االجتماعية

 ، وحس الفعاليةالتبادل، و، والثقة بالمؤسسات،الثقة العامة:  المال االجتماعي من خالل تسع مواضيع هي
 والمشارآة في األنشطة ، والتعبير عن الذات، القيم العصريةواعتناق ،األقليات والسلوك إزاء ،والتعاون

 ).2005مرآز البحوث المتعلقة بالسياسات الثقافية، " (االجتماعية
 

ثقافية أخرى ضمن اإلطار،  مجاالتال تزال الحاجة قائمة للعمل على أبعاد أخرى للثقافة بهدف مالءمة 
تحتاج العالقة بين الثقافة . االجتماعية للثقافة وآثارها على المجتمع رالعناصخاصة في ما يتعلق ببعض 
 ال سّيما في ما االعتبار  من إلى المزيد،التراث الثقافي والطبيعيمجال  ما في والبيئة، التي تندرج إلى حدٍّ

إلى النظر في شّكلت العالقة بين الثقافة والرفاه االجتماعي نقطة نقاش أساسية أّدت . يتعّلق باالستدامة
 ،بعض المواضيع آالصحة والبيئة تتسع آثيرًا لتتخطى نطاق الثقافةإن . العالقات القائمة بين الثقافة والصحة

على سبيل المثال، من .  الروابط بين الثقافة والمجاالت اإلحصائية األخرىبشكل آبير النقاش يتجاوزوقد 
 على آلة  مثل العزف، معين على الصحة العامةنشاط ثقافيالممكن أن يطال النقاش اآلثار المحتملة لممارسة 

 ).Michalos, 2003 & 2005(موسيقية معينة 
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 جداول رموز التصنيفات الدولية: جمع البيانات. 5
 

يعّرف آل نشاط .  من التصنيفات الدولية التي تم وصفها في الباب السابقالرموز لكلٍّبيوّفر هذا الباب الئحة 
غير أن هذا ال يعني . أو خدمة أو مهنة أو ممارسة بمجال ثقافي ووظيفة من الدورة الثقافيةإنتاجي أو سلعة 

التصنيف على سبيل المثال، بما أن . أو آل خطوة في الدورة الثقافيةللتصنيف آل مجال  تعريفأنه باإلمكان 
موسع لخدمات التصنيف ال و،)CPC( والتصنيف المرآزي للمنتجات ،)ISIC(الصناعي الدولي الموحد 

 تغطي هذه ، هي تصنيفات مرتبطة باالقتصاد،)HS( والنظام المنسق ،)EBOPS(الميزان التجاري 
التصنيف الدولي د من اإلبداع حتى العرض، بينما يغطي تالرموز الثقافية بصورة أساسية المراحل التي تم

 . فقط المشارآة)ICATUS(لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت 
 
 ،التصنيف الصناعي الدولي الموحدألغراض المناظرة بين نبغي أال يرد الرمز الواحد إال مّرة واحدة ي

 يمكن أن يرد رمز من رموز التصنيف الصناعي آما. )2  رقمالجدول(والتصنيف المرآزي للمنتجات 
 لتقييم ي الموحدالتصنيف الصناعي الدولغير أنه لدى استخدام رموز . ةفالدولي الموحد في مجاالت مختل

أما الرموز التي ترد بالخط المائل مرفقة بنجمة، . سابها أآثر من مرةتحا عدم يجب ،حجم الصناعات الثقافية
 .وغير الثقافية  التمييز بين األنشطة الثقافيةهنالك إمكانية ينبغي أن تستخدم إال إذا آان فال
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و التصنيف المرآزي ) ISIC 4 (4التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثقافية آما هي معّرفة وفقًا لرموز  والسلع والخدمات اإلنتاجيةاألنشطة . 2  رقم جدولال
 )CPC 2( 2للمنتجات التنقيح 

المجاالت الثقافية   

1األنشطة اإلنتاجية  السلع والخدمات 
 المجال

ISIC 4   وصف الفرع CPC 2   وصف الفرع 

   38962 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه   9000

بريدية المغلفات ال والمختومة،طوابع المالية والطوابع الطوابع البريدية أو ال
 لدى قطعال والمجموعاتوما يماثلها؛ ) المختومةوراق األ(بريدية القرطاسية وال

 ية أو التشريحالمعدنية أو ية أو النباتهواة جمع القطع ذات األهمية آالقطع الحيوانية
  .التحف؛ جمع العمالت أو ة أو اإلثنوغرافيالتاريخيةأو 

المباني والمواقع التاريخيةباستثناء خدمات المتاحف    96411   المواقع والمباني التاريخيةتشغيلأنشطة المتاحف و 4 9102 
  المواقع والمباني التاريخيةالمحافظة علىخدمات    96412
 خدمات حدائق النبات وحدائق الحيوانات   96421

  والمحميات الطبيعيةالحيوان وحدائق النباتاتأنشطة حدائق   9103
المحافظة على المحميات المتعلقة بخدمات الخدمات المحميات الطبيعية، بما فيها    96422

 الطبيعية

-أ
راالت

عي
طبي
وال

ي 
قاف
الث

ث 
 

تجارة التجزئة من المحالت غير المتخصصةخدمات  6 **621  المستعملة بالتجزئةالبضائعبيع  5 4774  
 خدمات ترويج وتنظيم فنون األداء   96210
 خدمات إنتاج وتقديم حفالت فنون األداء   96220
 خدمات تشغيل مرافق فنون األداء   96230
 الخدمات األخرى لفنون األداء وعروض الترفيه الحّية   96290
 خدمات الفنانين المؤدين   96310

 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 7 9000

)ما عدا الرياضة واأللعاب(الجمعيات الترفيهية والثقافية    95997  
من اآلالت الموسيقية الوترية وغيرها  هاتالبيانو   38310    
خرىاألة يوترالموسيقية ال آلالتا   38320    

رديون وآالت وبما في ذلك، األرغن ذو األنابيب واألآ (ئيةلهواا موسيقية اآلالت   38330  
)النفخ النحاسية  

  موسيقية ذات صوت يولَّد أو يتعّين أن يضّخم آهربائيًااآلالت   38340  

  38350   
ورآسترا ت اإليقاع والعلب الموسيقية واألبما في ذلك، آال( موسيقية أخرى آالت

؛ أدوات موسيقية لتقليد األصوات؛ صفارات وزمارات نداء وغيرها من )الجّوالة
.أدوات النداء واإلشارة بالفم  

3220 

  

 صنع اآلالت الموسيقية

.  الموسيقية؛ شوآة ضبط النغم؛ آالت معيار النغماآلالتأجزاء وملحقات    38360  
المخطوطةمطبوعة أو الموسيقى، ال   32520    
  الماديةوسائط اإلعالم الصوتية وغيرها من يةقراص الموسيقاأل واألشرطة   47610  
 خدمات التسجيل الصوتي   96111  
ة الحّيتخدمات التسجيال   96112    
 النسخ األصلية للتسجيالت الصوتية   96113  
 تنزيل الموسيقى الصوتية   84321  

-ب
الت
تفا
الح
وا

ء 
ألدا
ن ا
نو
 ف

 

5920 

  

  والموسيقىأنشطة نشر التسجيالت الصوتية

استخدام النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية في الحق وخدمات الترخيص  8 73320
 أو الصوتية
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 وأقراص الفيديو والموسيقى المسّجلة، تجارة أجهزة الراديو والتلفزيون وأشرطة   62242 بيع التسجيالت الموسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة    4762 

 بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 

؛ النقوش األصلية والمطبوعات والمطبوعات لاللوحات والرسومات والباستي   38961 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 9 9000
المصنوعة بمواد مختلفةألصلية، الحجرية؛ المنحوتات والتماثيل ا  

  الفوتوغرافي الشخصيةالتصويرخدمات    83811  
 خدمات اإلعالن والتصوير الفوتوغرافي المتصلة بها   83812  
  الفيديو المناسبات بواسطةخدمات التصوير الفوتوغرافي وتصوير   83813  
الفوتوغرافي الخاصخدمات التصوير    83814    
 خدمات ترميم وتجميل الصور الفوتوغرافية   83815  

 خدمات التصوير الفوتوغرافي األخرى   83819 10
 خدمات التجهيز الفوتوغرافي   83820  

مظّهرة، غير أفالم التصوير المصّورة والوأفالم التصوير الفوتوغرافي،  صفائح   38942  
 السينمائي

7420 

  

 أنشطة التصوير

األنسجة مقّوى والورق ال واألوراقفالم واأل و التصوير الفوتوغرافيصفائح   38941
مظّهرةالمصّورة وغير اللتصوير الفوتوغرافي، الخاصة با  

ميم وصور فوتوغرافية مطبوعةاصور وتص   32540 أنشطة النشر األخرى   5819  

كريمة أو شبه الحجار األكريمة، والكريمة أو شبه الحجار األمستنبتة والئ آللال   38220  
). الصناعياأللماسباستثناء (مجددة ال أو المرآبةكريمة ال  

  38240   
ثمينة أو من معادن مكسوة بقشرة من االمعادن المجوهرات أو أصناف أخرى من ال
ستنبت أو من أحجار آريمة أو مالطبيعي أو اللؤلؤ الثمينة؛ أصناف من المعادن ال

)مرآبةطبيعية أو (شبه آريمة   

3211 

  

 صنع المجوهرات واألصناف المتصلة

مشغولةالغير وآللئ، طبيعية أو مستنبتة  11 38210  
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 خدمات البحوث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلنسانية األخرى 12 81229 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية   7220
 9101 خدمات المكتبات   84510  
  

 أنشطة المكتبات والمحفوظات
 خدمات المحفوظات   84520

 آتب مدرسية، مطبوعة   32210  
 معاجم وموسوعات، مطبوعة   32220  
 آتب متخّصصة وفنية وجامعية، مطبوعة   32291  
المطبوعةاألطفال آتب    32292    
)غير مصنفة في موضع آخر(آتب أخرى مطبوعة    32299    

خرائط وما يماثلها من مصّورات وخرائط جدرانية، مطبوعة، بخالف تلك التي ال   32510  
 ترد بشكل آتب

  32511   
بما في ذلك، (هيدروغرافية وما يماثلها من المصّورات المصّورات الخرائط وال

، )خرائط والكرات األرضيةالبوغرافية ووان والرسومات الطخرائط الجدر
  تلك التي ترد بشكل آتب وغيرمطبوعة ال

 أو أمنياتبطاقات بريدية مطبوعة أو مصّورة؛ بطاقات مطبوعة أو مصّورة تحمل    32530  
  مزرآشة أورسائل شخصية، مع أو بدون أغلفة 

قراص أو أشرطة أو غيرها من الوسائط المادية الكتب المسجلة صوتيًا على أ   47691    
 النصوص المتاحة على أقراص أو أشرطة أو غيرها من الوسائط المادية   47692  
  اإلنترنتالكتب المتاحة على شبكة   84311  
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5811 

  

 نشر الكتب

 النشر على أساس رسم أو عقد   89110
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  تصدر أربع مّرات على األقل في األسبوع التيومجالت ودوريات،صحف    32300  
 الصحف والدوريات ذات المحتوى العام، المطبوعة وغير تلك التي تصدر يوميًا   32410  

األآاديمية، أوالمهنية التجارية أو الصحف والدوريات المتخصصة في األعمال    32420  
ميًا المطبوعة وغير تلك التي تصدر يو  

 الصحف والدوريات األخرى، المطبوعة وغير تلك التي تصدر يوميًا   32490  

5813 

  

 نشر الصحف والمجالت والدوريات

  اإلنترنتشبكة الصحف والدوريات المتاحة على   84312
  غير المصنفة في موضع آخر اإلنترنتالمحتويات األخرى المتاحة على شبكة   84399 أنشطة النشر األخرى   5819

 للكتب والصحف والمجالت ،خدمات تجارة التجزئة في المتاجر المتخصصة   62251  
 واألدوات المكتبية

 للكتب والصحف والمجالت ،خدمات تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة   62151  
 واألدوات المكتبية

خدمات تجارة التجزئة في غير المتاجر للكتب والصحف والمجالت واألدوات    62451  
 المكتبية

خدمات تجارة التجزئة على أساس رسم أو عقد للكتب والصحف والمجالت    62551  
 واألدوات المكتبية

4761 

  

  بالتجزئة في المتاجر المتخصصةالكتابية والصحف واألدوات بيع الكتب

 للكتب والصحف والمجالت واألدوات عبر البريدالتجزئة ب طلبات شراءخدمات    62351
تبيةالمك  

 خدمات وآاالت األنباء للصحف والدوريات   84410 أنشطة وآاالت األنباء   6391
 خدمات المعلومات األخرى   85991 أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موضع آخر   6399

سم أو عقد، للكتب والصحف والمجالت خدمات تجارة الجملة، على أساس ر   61251
 بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة 13 *4649 واألدوات المكتبية

خدمات تجارة الجملة، ما عدا ما آان على أساس رسم أو عقد، للكتب والصحف    61151
 والمجالت واألدوات المكتبية

.لفنانين اآلخرين، ما عدا الفنانين المؤدينخدمات المؤلفين والملحنين والنحاتين وا 15 96320  

 

 األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 14 9000
األعمال األصلية للمؤلفين والملحنين والنحاتين والفنانين اآلخرين، ما عدا الفنانين  15 96330

 المؤدين والرسامين والنحاتين
جيات المعّدة أللعاب الفيديوخراطيش البرم   38582    
جاهزةبرمجيات األلعاب الحاسوبية،    47822    5820 
  

 نشر البرمجيات
شبكة اإلنترنتاأللعاب المتاحة على    84391  

للصوت أفالم التصوير السينمائي، مصّورة ومظّهرة، صامتة أو ناطقة أو مسّجلة    38950  
 فقط

 أفالم ومحتويات فيديو أخرى على أقراص أو أشرطة أو وسائط مادية أخرى   47620  
 تحميل األفالم ومحتويات الفيديو األخرى   84331  
 )Streaming video(محتويات بث الفيديو المتدفق    84332  
ديو والبرامج التلفزيونيةخدمات إنتاج األفالم السينمائية وأشرطة الفي   96121    
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5911 

  

 أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التلفزيونية

 النسخات األصلية لألفالم السينمائية وأشرطة الفيديو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية   96123
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لمرئي والمسموعاخدمات التحرير    96131    
 خدمات نقل ونسخ األعمال األصلية   96132  
 خدمات تصحيح األلوان والترميم الرقمي   96133  
 خدمات التأثيرات البصرية   96134  
 خدمات تحريك الرسوم   96135  
  األفالمترجمةخدمات طباعة العناوين والعناوين الفرعية و   96136  

5912 

  

البرامج التلفزيونيةوأفالم الفيديو  والسينما ألفالمأنشطة ما بعد اإلنتاج   

ألخرى اإلنتاج اعدخدمات ما ب   96139  
البرامج التلفزيونيةوالفيديو أنشطة توزيع األفالم السينمائية و   5913  خدمات توزيع األفالم السينمائية وبرامج الراديو والتلفزيون   96140 

وتصميمهخدمات تحرير الصوت    96137    
وتية غير الموسيقية األخرىاألقراص واألشرطة الص   47699    5920 
  

 أنشطة نشر التسجيالت الصوتية والموسيقى
 محتوى البث الصوتي المتدفق   84322

 خدمات عرض أشرطة الفيديو   96152 أنشطة عرض األفالم السينمائية    5914 خدمات عرض األفالم السينمائية    96150  
 نسخ البث اإلذاعي األصلية   84611  
القنوات اإلذاعيةمج برا   84621    6010 
  

 اإلذاعة الصوتية
اإلذاعيةبرامج الخدمات إنتاج    96122  

 النسخ األصلية للبرامج التلفزيونية   84612  
 برامج قنوات التلفزيون   84622  
)برمجة وجدولة(خدمات البث    84631    
مج إلى المنازل، مجموعة البرامج العاديةخدمات توزيع البرا   84632    
 خدمات توزيع البرامج إلى المنازل، مجموعة البرامج اإلختيارية   84633  

6020 

  

اإلذاعة والتلفزيونأنشطة االبرمجة و  

 )pay-per-view(خدمات توزيع البرامج إلى المنازل، المشاهدة المدفوعة    84634
الشبكة بوابات    6312  محتوى بوابات البحث على الشبكة   84394 
 خدمات التأجير أو االستئجار المتصلة بشرائط وأقراص الفيديو    73220 تأجير شرائط وأقراص الفيديو   7722
 خدمات وآاالت األنباء لوسائط اإلعالم المرئية والمسموعة   84420 أنشطة وآاالت األنباء   6321

خدمات تجارة التجزئة لمعدات الراديو والتلفزيون وأشرطة وأقراص الفيديو    62542  
 *4762 المسّجلة وأشرطة وأقراص المسجالت الصوتية 

  
جر المتخصصةالمتبيع التسجيالت الموسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة في ا  

خدمات تجارة التجزئة في المتاجر المتخصصة لمعدات الراديو والتلفزيون    62242
ص المسجالت الصوتية وأشرطة وأقراص الفيديو المسّجلة وأشرطة وأقرا  

 

   62342  أو عن طريق اإلنترنتطلبات الشراء البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ   4791
 أو عن طريق اإلنترنت لمعدات الراديو  البريدالتجزئة عبرب طلبات شراءخدمات 

والتلفزيون وأشرطة وأقراص الفيديو المسّجلة وأشرطة وأقراص المسجالت 
 الصوتية 
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 خدمات التصميم الداخلي   83911
1 7410 خدمات التصميم المتخصصة األخرى   83919

 أنشطة التصميم المتخصصة 6
 نسخات التصميم األصلية   83920

32550 17 
 وتجارية معمارية وهندسية وصناعية ألغراض رسوماتمخططات و

مرسومة باليد؛ نصوص الصلية واألبوغرافية وما يماثلها من األغراض، وطو
 مخطوطة؛ صور استنساخية ونسخ آربونية مّما سبق

الهندسة المعماريةالخدمات االستشارية في مجال    83211  
باني السكنيةالخدمات المعمارية لمشاريع الم   83212  
 الخدمات المعمارية لمشاريع المباني غير السكنية   83213
 الخدمات المعمارية في مجال ترميم المباني التاريخية   83214
 خدمات استشارية في مجال هندسة المناظر الطبيعية   83231
 خدمات هندسة المناظر الطبيعية   83232

  المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بهااألنشطة  *7110

  الملكية الفكريةمنتجات تتمتع بحقوقالترخيص بالحق في استخدام خدمات  18 73390
 الخدمة اإلعالنية الكاملة   83611  
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 اإلعالن
 خدمات اإلعالن األخرى   83619

 المجاالت المتعارضة
*التعليم الثانوي الفني والمهني   *8522    
*التعليم العالي   *8530 19التعليم الثقافي     
التعليم الثقافي   8542

92911 
  

 خدمات التعليم الثقافي

:مالحظات  

ول على تعّهد ، يتضمن األنشطة التي يقوم بها العمالء والوآاالت لحساب أفراد تؤدي في أغلب األحيان إلى الحص"أنشطة مهنية وعلمية وفنية أخرى غير مصنفة في موضع آخر" من التصنيف الصناعي الدولي الموحد 7490  الرمز 1
إال أن هذا .  أو ناشرين أو من يماثلهممنتجينفي مجال األفالم السينمائية أو اإلنتاج المسرحي أو غيرها من اإلنتاج الترفيهي أو الرياضات التي تجذب الجماهير وتلزيم الكتب والكتابات المسرحية واألعمال الفنية والصور الفوتوغرافية إلى 

.في إطار اإلحصاءات الثقافيةبالتالي ال يرد ويًا في هذا التصنيف، النشاط الذي يعتبر ثانو  

زيع وتجارة الجملة إال أن األنشطة األخرى مثل التو. تندرج األنشطة المتعّلقة بالموسيقى المسّجلة في أغلب األحيان في هذه الفئة". األداء واالحتفاالت"و" المرئي والمسموع" تصنيف الموسيقى معّقد، ولذلك هي تتشعب في مجالي 2
. عندما تجمع هذه الرموز بين أنشطة البث المرئي والمسموع وذلك"المرئي والمسموع"وتجارة التجزئة تدخل ضمن مجال   

 2826، اللوحات المنسوجة يدويًا؛ ويشمل الفرع "جات الجاهزة باستثناء المالبسصنع المنسو "1392يشمل الفرع .  قياس الصناعة الحرفيةالمستحيلبما أن التصنيف الصناعي الدولي الموحد يغطي األنشطة الصناعية، من :    الحرف3
. ، آالت الحياآة بما في ذلك آالت الحياآة اليدوية"صنع آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود"  

هذا يعني أنه بصورة عامة يتم تعريف المنتجات وفقًا ألشكالها أو .  التي تتمّثل في قياس النشاط الحرفي ضمن التصنيفات اإلحصائيةال يوّفر التصنيف المرآزي للمنتجات حًال حقيقيًا للمشكلة األساسية: التصنيف المرآزي للمنتجات
 مواد تتضمنولذلك، تستخدم المنهجية التي نعتمدها الرموز التي .  أو صناعية حرفيةسواًء آانتوليس وفقًا لطرق إنتاجها، ") السجاد وغيرها من المنسوجات األرضية"أو " التماثيل وغيرها من منتجات السيراميك"مثًال (أنواعها 

.مستخدمة أو أنواع منتجات تشير إلى أقل نسبة ممكنة من إنتاج الجملة وتقترب أآثر ما يمكن من الصناعات الحرفية اليدوية  

)9000لرمز التي تدخل ضمن ا( ترميم األعمال الفنية ومتاحف المجموعات الفريدة ى  يستثن4  

.، ألنه يغطي نطاقًا واسعًا جدًا")بالتجزئة(أنشطة الصاالت التجارية للعروض الفنية واآلثار وصاالت المزاد العلني " الذي يتضمن 4773وال نأخذ في االعتبار الرمز .  بالتجزئةالتحف  يشمل بيع 5  
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. مرآزي للمنتجات رمزًا خاصًا بالسلع المستعملة فقطال يخصص التصنيف ال.   يشمل خدمات صاالت المزاد العلني بالتجزئة6  

 مثل ، األورآسترات أو الفرق الموسيقية؛ أنشطة الفنانين المنفردين المؤسساتأنشطة الفرق الفنية، السيرك أو.   إنتاج العروض المسرحية الحية والحفالت الموسيقية واألوبرا أو إنتاج الرقص وغيرها من العروض الفنية على المسرح7
.الموسيقيين والمؤلفين وأنشطة إنتاج أو التزام االحتفاالت الفنية الحية مع أو بدون مرافق  

الفرع :  والمسموع بشكل آامل ودقيقلكن، ال تزال بعض المسائل قائمة حول استخدام هذا التصنيف لرصد أنشطة المرئي.   آما في التصنيفات األخرى، يغطي التصنيف المرآزي للمنتجات أنشطة المرئي والمسموع بصورة شاملة8
قد ينبغي إذًا القيام بتحقيق . تلك التي تندرج ضمن مجاالت ثقافية أخرىإضافة إلى يغطي بوضوح أنشطة المرئي والمسموع " خدمات الترخيص بالحق في استخدام النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية "73320

. إدراج أنشطة ضمن هذه الفئة بين مختلف المجاالتأدقدولة بمفردها، لوضع طريقة تتيح بشكل تجريبي، على أساس آل   

.وترميم األعمال الفنية مثل اللوحات وغيرها) حفر الكليشهات(امين وفناني الرسم الكاريكاتوري والنقاشين وفناني الحفر الضوئي س  يشمل أنشطة النحاتين والر9  

ولذلك تم استثناء . ضمن هذا التصنيف" األجهزة البصرية وأجهزة قياس الدقة "آونها تقترن بفئةغير مفصلة بصورة آافية ضمن التصنيف المرآزي للمنتجات ) بالجملة والتجزئة(طة بالتصوير الفوتوغرافي   أنشطة التوزيع المرتب10
.هذه الرموز من المجاالت الثقافية  

.رات والمشغوالت الحرفية فقط  تؤخذ الآللئ باالعتبار في ما يخص المجوه11  

.  يشمل خدمات البحث والتطوير التجريبي في مجاالت التاريخ والفلسفة والفنون والدين وعلم الالهوت وغيرها12  

.  يشمل البيع بالجملة لألدوات المكتبية والكتب والمجالت والصحف13  

. يشمل أنشطة الكتاب المنفردين والصحافيين المستقلين14  

قد ينبغي إذًا القيام بتحقيق تجريبي، على أساس آل دولة بمفردها، لوضع طريقة تتيح بشكل ). المنفردة(أنشطة اإلبداع الثقافي من  يغطي أنواع أخرى متعددة  أنه أيضًا نجدهذا الرمز معضلة ألنه، بينما يغطي بوضوح المؤلفين،  يثير 15
.أدق إدراج أنشطة ضمن هذه الفئة بين مختلف المجاالت  

 أنشطة فناني – أنشطة مصممي الغرافيك – بالمنسوجات والملبوسات واألحذية والمجوهرات واألثاث والديكور الداخلي وسلع أخرى من ملحقات الموضة، باإلضافة إلى السلع الشخصية أو المنزلية المرتبطةميم الموضة اتص:    يشمل16
.الديكور  

 مّما .بوغرافية وما يماثلها من األغراض، ما دامت أصلية ومرسومة باليد؛ نصوص مخطوطة؛ صور استنساخية ونسخ آربونيةوعمارية والهندسية والصناعية والتجارية والطخططات ورسومات لألغراض المم "32550 الرمز 17
.ينبغي أن يدرج فقط إذا آانت الدولة غير قادرة على التمييز بين المنتجات الثقافية وغير الثقافية" سبق  

. أخرى من منتجات الملكية الفكرية مثل المخططات المعمارية والهندسية والتصاميم الصناعية وغيرهاأنواعخدمات الترخيص باستخدام :   هذه الفئة الفرعية  تشمل18  

الشرآات، األورآسترات أو الفرق  أنشطة الفرق الفنية، السيرك أو. يرها من العروض الفنية على المسرح بإنتاج العروض المسرحية الحية والحفالت الموسيقية واألوبرا أو إنتاج الرقص وغطالمرتبالتعليم الثقافي والتدريب  يشمل 19
.  مرافقالموسيقية؛ أنشطة الفنانين المنفردين مثل الموسيقيين والمؤلفين وأنشطة إنتاج أو التزام االحتفاالت الفنية الحية مع أو بدون   
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 المجاالت ذات الصلة

شطة اإلنتاجيةاألن  السلع والخدمات 
 المجال

ISIC 4   وصف الفرع CPC 2   وصف الفرع 
*نقل الرآاب بالسكك الحديدية في ما بين المدن   *4911  خدمات مشاهدة معالم المدينة بواسطة السكك الحديدية   64131 
*أنواع النقل البري األخرى للرآاب  *4922 م المدينة بواسطة النقل البري، ما عدا السكك الحديديةخدمات مشاهدة معال   64132   
عبر المياهخدمات مشاهدة معالم المدينة بواسطة النقل    64133  للرآاب البحري والساحليالمائيالنقل    5011  
 خدمات مشاهدة معالم المدينة بواسطة النقل الجوي   64134 النقل الجوي للرآاب   5110

 خدمات تقديم اإلقامة للزوار في غرف أو وحدة سكنية آاملة، مع خدمة منزلية يومية    63111  
 خدمات تقديم اإلقامة للزوار في غرف أو وحدة سكنية آاملة، من دون خدمة منزلية يومية    63112  
كنية آاملة، بنساق تقاسم الوقتخدمات تقديم اإلقامة للزوار في غرف أو وحدة س   63113    

5510 

  

المدىقامة القصيرة أنشطة اإل  

اإلشغالخدمات تقديم اإلقامة للزوار، في غرف متعددة    63114  
 5520 خدمات مواقع التخييم   63120  
  

أماآن المخيمات والمنتزهات الترفيهية التي تتيح مكانًا للسيارات والمنتزهات التي 
مات الترفيهية لتمضية العطلخدمات المخي   63130 تتيح مكانًا للمقطورات  

 خدمات الحجوزات للنقل الجوي   85511  
 خدمات حجوزات اإلقامة   85521  
  على متن السفن السياحيةخدمات حجوزات الرحالت البحرية   85523  

7911 

  

 أنشطة وآاالت السفر

 خدمات حجوزات الرحالت السياحية   85524
الجوالت السياحيةأنشطة مشغلي    7912  خدمات مشغلي الجوالت السياحية   85540 
 خدمات حجوزات النقل بالسكك الحديدية   85512   7990

 خدمات حجوزات النقل بالباصات   85513    
 خدمات حجوزات استئجار السيارات   85514    
)غير مصنفة في موضع آخر(لحجز وتدابير السفر األخرى خدمات ا   85519      

لعروض الفنية والخدمات الترفيهية والتسلية وخدمات الحجز ا رخدمات حجز تذاآ   85539    
 األخرى 

 خدمات المرشدين السياحيين   85550    
 خدمات الترويج السياحي   85561    

-د
حة
سيا
 ال

 

    

 خدمات الحجز األخرى واألنشطة المتصلة بها

زوارخدمات االستعالمات لل   85562  
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أماآن المخيمات والمنتزهات الترفيهية التي تتيح مكانًا للسيارات والمنتزهات التي تتيح    5520

 خدمات مواقع التخييم لتمضية العطل   63130 مكانًا للمقطورات

المتصلة بأنشطة الترفيه والتسليةخدمات تأجير أو استئجار المعدات    73240 تأجير السلع الترفيهية والرياضية   7721  
 خدمات تشغيل المرافق الرياضية والرياضية الترفيهية   96520 تشغيل المرافق الرياضية   9311
 خدمات النوادي الرياضية   96512 أنشطة النوادي الرياضية   9312

  والرياضية الترفيهيةخدمات الترويج لألحداث الرياضية   96511  
 خدمات أخرى متعلقة بالرياضة والرياضة الترفيهية   96590  
 9319 خدمات الالعبين الرياضيين   96610  

  

  الرياضية األخرى األنشطة

 الخدمات الداعمة المتصلة بالرياضة والترفيه   96620
اإلنترنت االفتراضية على القمارخدمات مواقع    96921     األخرىاتخدمات القمار والمراهن   96929 أنشطة ألعاب القمار والمراهنة   9200 

  المالهي ومرافق جذب الجمهور األخرى مدنخدمات   96910 أنشطة مدن التسلية ومدن األلعاب    9321
)نفة في موضع آخرمصالغير (خدمات التسلية والترفيه األخرى    96990  خدمات آالت التسلية التي تعمل بالنقود   96930  في موضع آخرالمصنفةأنشطة التسلية والترفيه األخرى غير   9329 

 خدمات العناية البدنية   97230 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر   9609

-ذ
يه
رف
الت
 و
ضة

ريا
 ال

 

 خدمات التعليم في مجال الرياضة والترفيه   92912 التعليم في مجال الرياضة والترفيه   8541
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جهزة والمعدات الداعمة للمجاالت الثقافيةاأل  

 السلع والخدمات األنشطة اإلنتاجية
 المجال

ISIC 4   وصف الفرع CPC 2   وصف الفرع 
 خدمات استنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة، على أساس رسم أو عقد   89123 استنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة   1820

 التي الترفيهيةصناف األ أو المهرجانات أو غيرها من المخصصة لألعيادصناف األ   38991 صنع منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر   *3290
  وألعاب المفاجآتاألحجيةتشمل 

فنون األداء  -ب
 واالحتفاالت

وتية ستنساخ التسجيالت الصأأجهزة للتسجيالت الصوتية أو أجهزة  1 47321 صنع االلكترونيات االستهالآية   *2640  

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة، وأحبار الطباعة    *2022
*والمعاجين المستكية   التي يستعملها وألوان للتسلية وما يماثلها،معّدلة لأللوانالخفيفة الصبغات اللوان واأل   35120 

اللوحاتالطالب ورسامو  والفنانون  
  ألغراض التصوير الفوتوغرافي وما يماثلهاالمعدة لإلضاءة مكعبات المصابيح وال   46520  

آالت التصوير أو أجهزة العرض أو التي تستخدم في  المخصصة لألشياءعدسات ال   48321  
و تصغيرهااألجهزة الفوتوغرافية لتكبير الصور أ  

)بما في ذلك أجهزة التصوير السينمائي(أجهزة التصوير الفوتوغرافي    48322    2670* 

  

 صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

48324   

أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما في ذلك المصابيح 
ما عدا أجهزة التصوير (المضيئة؛ أجهزة فوتوغرافية لتكبير الصور أو تصغيرها 

ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي، غير مصنفة في ؛ أجهزة )السينمائي
وشاشات عرض) نيغاتوسكوبات(موضع آخر؛ أجهزة استنساخ فوتوغرافي   

مواد  المصنوعة من صفائح وأفالم التصوير الفوتوغرافي وأفالم الطبع الفوري   48341  
  وغير المحّمضةاسة ضد الضوء،حس

-ت
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2029* 
  

* األخرى غير المصنفة في موضع آخرالكيميائيةصنع المنتجات   
لتصوير الفوتوغرافيالمخصصة ل الكيميائية مستحضراتال   48342  

باستثناء ما آان مقابل (عالنية في وسائط اإلعالم المطبوعة المساحات اإلبيع    83631 أنشطة نشر الصحف والمجالت والدوريات   5813
)عمولة  

 خدمات الطباعة   89121 الطباعة   1811
متصلة بالطباعةالخدمات ال   89122    

1812 
  

 أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة
 يةحجار الليثوغرافاألإعداد النماذج والصفائح أو األسطوانات المحّضرة للطباعة و   32800

 المحفورة وغيرها من الوسائط المحفورة المعّدة ألغراض الطباعة

-ث
عة
طبا
وال

ب 
لكت
 ا

 

*نع آالت أخرى ألهداف خاصةص   *2829 الت اآلآالت تجليد الكتب؛ آالت لصف حروف الطباعة وما يماثلها؛ آالت طباعة و   44914 
) التي تتطلب وضع صفائح"المكتبية آالت الطباعة باستثناء (لطباعة ا  فيمساعدةال  
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*واللوحات اإللكترونيةت مكّوناالصنع    *2610 صنع بطاقات السطح البيئي مثل الصوت والفيديو والشبكة وما يماثلها ألجهزة    45281 

  البيانات التلقائيةمعالجة

 آلغ مثل الحواسيب 10أجهزة معالجة البيانات التلقائية التي ال يزيد وزنها عن    45221  
.والحواسيب الشخصية الصغيرة المحمولة الشخصية  

  وغيرها من الحواسيبة الشخصية الرقميةالمساعدأجهزة    45222  

، وحدة معالجة مرآزية نفس اإلطارتضم في التي أجهزة معالجة بيانات تلقائية،    45230  
 واحدة على األقل ووحدة إلدخال وإخراج البيانات، سواء آانت مدمجة أم ال

  متكامالًً نظاماوالتي تشكلأجهزة معالجة بيانات تلقائية متعّددة    45240  
التي ال تفقد المعلومات عندما يكون جهاز الحاسوب مطفئًاثابتة التخزين الأجهزة    47550    

  45250   
 اإلطار  نفسفي أو ال أجهزة تلقائية أخرى لمعالجة البيانات، سواء آانت تضم 

وحدات تخزين البيانات، وحدات إدخال :  ة أو اثنتين من الوحدات التاليةواحد
. خراج البياناتستالبيانات، وحدات إ  

) وأذرع التحريكوالماوسمثل لوحة المفاتيح ( إلدخال المعلومات ملحقةوسائل    45261    
  الخاصة بوسائط اإلعالموحدات التخزين الثابتة   45271  
  الخاصة بوسائط اإلعالموحدات التخزين القابلة للنقل   45272  
 وحدات أخرى متصلة بأجهزة معالجة البيانات التلقائية   45289  
 أجزاء وملحقات أجهزة الحاسوب   45290  

أجهزة مراقبة وعرض الصور التي ال تشتمل على أجهزة االستقبال التلفزيوني وال    47314  
ل أساسي في نظام معالجة البيانات التلقائي تستخدم بشك  

أجهزة مراقبة وعرض الصور التي تستخدم بشكل أساسي في نظام معالجة البيانات    47315  
 التلقائي 

2620 

  

 صنع الحواسيب والمعدات الملحقة

الملحقةخدمات صناعة الحواسيب واألجهزة    88742  
أجهزة استقبالأجهزة اإلرسال التي تشتمل على    47211    
 أجهزة اإلرسال التي ال تشتمل على أجهزة استقبال   47212  
 الكاميرات التلفزيونية   47213  

لي
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2630* 

  

االتصاالتصنع معدات   

 47311 ومن 47213 إلى 47211أجزاء للسلع المصنفة في الفئات الفرعية من    47403
48220 و47315إلى   
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 أجهزة تسجيل الفيديو   47214

47311   
ما عدا األنواع المستخدمة في المرآبات ذات (ذاعي اإل االستقبالأجهزة 

 مدمجة في أجهزة للتسجيالت الصوتية أو لم تكن سواء آانت أو ،)المحرآات
  ساعةالتي تحتوي علىعرض التسجيالت الصوتية أو 

 بمصدر طاقة خارجي، من النوع المستخدم أجهزة استقبال إذاعي ال تعمل إال   47312
 في المرآبات ذات المحرآات

أجهزة استقبال تلفزيوني، سواء آانت مدمجة مع أجهزة استقبال إذاعي أو    47313
 أجهزة لتسجيل أو عرض التسجيالت الصوتية والمرئية

 أجهزة لتسجيل أو عرض التسجيالت المرئية   47323

47330   
رأس ال؛ مكّبرات الصوت؛ سماعات المعّدة لهاالرآائز وفونات وميكر

تجمع بين الميكروفون ومكّبر الصوت؛ التي جهزة األذن واألوسماعات 
 ومضخمات التردد السمعي الكهربائية؛ مضخمات الصوت الكهربائية

*صنع االلكترونيات االستهالآية  *2640  

47330 و47323 و47321أجزاء للسلع االمصنفة في الفئات الفرعية    47402  

 الكاميرات الرقمية   47215
*ومعدات التصويرالفوتوغرافي  البصريةصنع األدوات  *2670 أجهزة ألعاب الفيديو   38581  
أجهزة عرض األفالم السينمائية وأجهزة عرض الشرائح وغيرها من أجهزة    48323

 عرض الصور ما عدا أجهزة قراءة الصور المصّغرة 

الوسائط المغناطيسية، غير المسّجلة، ما عدا البطاقات المزّودة بشريط    47530  
 *2680 مغناطيسي

  
*ناطيسية والبصريةصنع الوسائط المغ  

 الوسائط البصرية، غير المسّجلة   47540
 بطاقات مزّودة بشريط مغناطيسي   47910      

*صنع منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر   *3290 يل أخرى، بما في ذلك مصفوفات إلنتاج األقراصوسائط تسج   47590   
  برمجيات الشبكة الجاهزة   47812  
الجاهزةأدوات تطوير وبرمجة لغات البرمجيات،    47814    
جاهزةالبرمجيات التطبيقات األخرى،    47829    
رخيص باستخدام برمجيات الحاسوبتخدمات ال   73311    
 نسخات البرمجيات األصلية   83143  
 عمليات تنزيل برمجيات النظام   84341  
 عمليات تنزيل برمجيات التطبيقات   84342  

5820 

  

 نشر البرمجيات

  اإلنترنت شبكةالبرمجيات المتاحة على   84392

 

لتطبيقاتخدمات تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات ل   83141 أنشطة البرمجة الحاسوبية   6201  
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 6202 خدمات تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات للشبكة والنظم   83142  
  

 أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
  خدمات إدارة الشبكة   83161

ا آان مقابل باستثناء م(ون والراديو اإلعالن في التلفزيخالل فترات بيع    83632 أنشطة البث والبرمجة التلفزيونية   6020
)  عمولة  

  لإلنترنت الشبكة األلكترونية األساسيةخدمات   84210  
وتحويل البيانات بشكل ضيقخدمات النفاذ إلى نطاق اإلنترنت    84221    6110 
  

 أنشطة االتصاالت السلكية
ات بشكل سريعوتحويل البيانخدمات النفاذ إلى نطاق اإلنترنت    84222  

 الخدمات األخرى السلكية والالسلكية بواسطة شبكة اإلنترنت    84290 أنشطة االتصاالت الالسلكية   6120
 خدمات استضافة المواقع على الشبكة   83151
تطبيقاتتقديم خدمات ال   83152 *تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من أنشطة 2 *6311   
خدمات أخرى متصلة باستضافة وإقامة البنية األساسية لتكنولوجيا    83159

  المعلومات على الشبكة
) آان مقابل عمولةباستثناء ما (  لإلعالن على الشبكةمساحاتبيع    83633 بوابات الشبكة   6312  

 خدمات التأجير أو االستئجار المتصلة بالحواسيب، بدون مشّغلين   73124  
7730* 

  
*ماديةتأجير اآلالت والمعدات األخرى والسلع ال  

أجهزة التلفزيون والراديو بخدمات التأجير أو االستئجار المتصلة    73210
أجهزة تسجيل أشرطة الفيديو والمعدات والملحقات المتصلة بهابو  

المتخصصةجر ا والبصرية في المتالبيع بالتجزئة للمعدات السمعية    4742  62242   
 المتخصصة ألجهزة التلفزيون والراديو التالبيع بالتجزئة في المح

وأشرطة وأقراص الفيديو المسّجلة وأشرطة وأقراص المسّجالت 
 الصوتية

 الحواسيب والبرمجيات الجاهزة   61184  للحواسيب والبرمجيات بالجملةالطرفيةبيع الحواسيب والمعدات    4651
* بالجملةغيارهاع المعدات االلكترونية ومعدات االتصاالت وقطع بي 3 *4652 الغيارالمعدات االلكترونية ومعدات االتصال وقطع    61185   
  للحاسوبالملحقةخدمات إصالح أجهزة الحاسوب والمعدات    87130  للحاسوبالطرفيةإصالح أجهزة الحاسوب والمعدات    9511

*دات الصناعيةترآيب اآلالت والمع   *3320 واالتصاالتوالتلفزيون خدمات ترآيب معّدات وأجهزة الراديو    87340   

 

  للحاسوبالملحقةخدمات ترآيب الحواسيب الشخصية والمعدات    87332 أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى   6209

،  المخصصة لإلعالناتت اوقضمن األ أو مساحات إعالنيةيع شراء أو ب   83620  
خدمات التصميم . ح مقابل عمولة

 7310 واإلبداع
  

 اإلعالن
  المخصصة لإلعالناتت اوقضمن األ أو مساحات إعالنيةشراء أو بيع    83639

  ما آان مقابل عمولةباستثناء، 

:مالحظات  
.شمل أجهزة التسجيل الصوتي للتسجيالت الموسيقية فقطت  ينبغي أن 1  
شمل األنشطة المتصلة بمعالجة البياناتت الأن   ينبغي 2  
أجهزة الراديو والتلفزيون :   االستهالآيةاإللكترونيةألجهزة اآما يشمل هذا الرمز أيضًا، ". DVDs  واألقراص الرقمية المتعددة االستخداماتCDsالبيع بالجملة ألشرطة الفيديو واألشرطة الصوتية واألقراص المدمجة "  يشمل 3

  . وألعاب الفيديوالستيريوة للعرض أو التسجيل؛ أجهزة المعّدولمدمجة واألقراص الرقمية الجاهزة واألقراص ا
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 األجهزة والمعدات الداعمة للمجاالت ذات الصلة
  األنشطة اإلنتاجية

 المحال
ISIC 4   وصف الفرع CPC 2   وصف الفرع 

سباحة ومالبس أخرى، اللتزلج ومالبس ارياضية وبذالت البذالت ال   28228  
يه، غير مصنفة في موضع آخر شكروالمصنوعة بصنارة الحياآة أو بال  

1410* 
  

*المالبس الفرائيةصنع الملبوسات باستثناء   
28236   

سباحة ومالبس أخرى، من اللتزلج ومالبس ارياضية وبذالت البذالت ال
، غير مصنفة في بالكروشيهأو  محاآة بالصنارة أقمشة منسوجة، غير 

 موضع آخر 

* صنع آالت أخرى ألغراض خاصة   *2829  تسليةالأراجيح دّوارة وأراجيح عادية ومنصات ألعاب الرماية وألعاب    38600 
غير المتنقلة األخرى  

دريب الجمباز وأحذية التوآرة السلة وآرة المضرب خاصة بالعبي أحذية    29420  
 *1520 وما يماثلها

  
 صنع األحذية

  أحذية التزلجباستثناءأحذية رياضية أخرى،    29490

، مزّودة أو غير مزّودة بمحرك )ما عدا تلك القابلة للنفخ(المراآب الشراعية    49410  
 3012 احتياطي

  
 بناء قوارب النزهة والرياضة

لتجديف وقوارب قوارب النزهة والقوارب الرياضية األخرى؛ قوارب ا   49490
 التجديف في الشالالت

زالجات للتزلج على الثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج؛ زالقات م   38410  
  على الجليد وزالقات بدواليب للتزحلق

زالجات مائية وألواح شراعية وألواح رآوب األمواج المتكسرة وغيرها م   38420  
ت الرياضات المائيةمن معدا  

 أصناف ومعدات أللعاب الجمباز أو أللعاب القوى   38430  
 أصناف ومعّدات أخرى للرياضات أو لأللعاب التي تجري في الهواء الطلق   38440  
 قضبان صيد األسماك وغيرها من معدات صيد األسماك؛    38450  

3230 

  

أدوات الرياضةصنع   

ت التزلج على الثلج وأحذية التزلج في األماآن أحذية التزلج وأحذية لوحا   29410
 المنبسطة

بما في ذلك (ت المتخصصة الخدمات بيع السلع الرياضية بالتجزئة في المح   62255  المتخّصصةالمحالتبيع المعدات الرياضية بالتجزئة في    4763
)الدراجات الهوائية  

المدنية األخرىهندسة ل المتعّلقة بمشاريع االتشييدأعمال    *4290  مرافق الرياضة والترفيه في الهواء الطلق   53270 

-خ
يه
رف
الت
 و
ضة

ريا
 ال

 

عبر البريد أو عبر بيع السلع الرياضية بالتجزئة و  طلبات شراءخدمات   62355  عبر طلبات شراء عبر البريدالبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت أو   *4791
)بما في ذلك الدراجات الهوائية(اإلنترنت   
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 )HS (2007رموز النظام المنسَّق لعام وفقًا ل المعّرفةالتجارة الدولّية للسلع والخدمات الثقافّية . 3  رقمجدول

 السلع الثقافّية  

 الوصف SITC 4 الوصف   HS 07 المجال
 التراث الثقافّي والطبيعّي . أ

 أو المعدنية أو ية أو النباتية لدى هواة جمع القطع ذات األهمية آالقطع الحيوانقطعال والمجموعات   970500
 *89650 .جمع العمالت أو ة أو اإلثنوغرافيالتاريخية أو يةالتشريح

 لدى هواة جمع القطع ذات األهمية قطعال والمجموعات
 أو ية أو التشريحالمعدنية أو ية أو النباتآالقطع الحيوانية

ف .جمع العمالت أو ة أو اإلثنوغرافيالتاريخية
تح
ال

 

  التي يزيد عمرها عن مائة عامالتحف 89660 التي يزيد عمرها عن مائة عام التحف   970600
 فنون األداء واالحتفاالت  . ب

 69952  وما يشابهاواألقراص النحاسيةاألجراس    830610

وما يشابها، غير واألقراص النحاسية األجراس 
الكهربائّية واألجزاء المتعّلقة بها، والمصنوعة من 

 .المعادن
 

 البيانوهات المستطيلة   920110
 ةكبيرال هاتبيانوال   920120
 ).هاتباستثناء البيانو(ى ذات لوحات المفاتيح واآلالت الوترّية األخر) الكلفسان (ة القديمهاتالبيانو   920190

89813 
 ؛)ليبما في ذلك البيانو اآل (هاتالبيانو
واآلالت الوترّية األخرى ) الكلفسان (ة القديمهاتالبيانو

 .ذات لوحات المفاتيح
 ) والقيثارةالغيتارمثل (قّية األخرى ياآلالت الوترّية الموس   920210

 مفاتيح والتي ُتعزف اتناء األدوات المزّودة بلوحباستث(قّية األخرى ي والقيثارة اآلالت الوترّية الموسالغيتار   920290
  )باستخدام قوس وترّي

 والكمان الغيتارمثل (قّية األخرى ياآلالت الوترّية الموس 89815
 )والقيثارة

 )مثل المزمار والبوق والقربة(آالت النفخ النحاسّية    920510
 والبوق الكالرينتمثل (آالت النفخ الموسيقّية األخرى  89823 )سّيةباستثناء آالت النفخ النحا(آالت النفخ الموسيقّية    920590

 )والقربة

مثل الطبول والزيلوفون (آالت اإليقاع الموسيقّية  89824 )مثل الطبول والزيلوفون والصنجات والفّقاشات والخشاخيش(آالت اإليقاع الموسيقّية    920600
 )والصنجات والفّقاشات والخشاخيش

والتي ينتج ) غير األآورديون(فاتيح آالت مزودة بلوحة م 89825 .آالت مزودة بلوحة مفاتيح غير األآورديون   920710
 ). مثًالرغناأل( آهربائّيٌا تضخيمهيجب  أوصوتها 

 89826 يجب تضخيم صوتها آهربائّيٌا األآورديون واآلالت الموسيقّية غير المزودة بلوحة مفاتيح والتي ينتج أو   920790
اآلالت الموسيقّية، غير المحّددة في مكان آخر، والتي 

 الغيتارمثل ( آهربائّيٌا تضخيمهيجب  أوصوتها ينتج 
 ).واألآورديون

 )صناديق تصدر الموسيقى عنها نتيجة آللية ميكانيكّية داخلها(الصناديق الموسيقّية    920810

ّية
سيق

مو
 ال
الت
اآل

 

920890   

 الشارع، الميكانيكي المستخدم في نورغاأل، )ستعمل في األماآن العاّمةت تآان (ورآسترا الجّوالةاأل
الطيور الميكانيكّية المغّنية، المناشير الموسيقّية، واآلالت الموسيقّية غير المحّددة في مكان آخر؛ أصوات 

 وآل اآلالت واألبواق، الصّفارات،  الستدراج الفريسة من جميع األنواعالمستخدمةاالصطناعّية الحيوانات 
 .التي ينفخ فيها بالفم من أجل التنبيه

89829 

ستعمل ت تآان (األورآسترا الجّوالةالصناديق الموسيقّية، 
 الميكانيكي المستخدم في نورغاأل، )في األماآن العاّمة

ارع، الطيور الميكانيكّية المغّنية، المناشير الموسيقّية، الش
واآلالت الموسيقّية غير المحّددة في مكان آخر؛ أصوات 

 الستدراج الفريسة المستخدمة االصطناعّية الحيوانات
 وآل اآلالت واألبواقمن جميع األنواع، الصّفارات، 

  .التي ينفخ فيها بالفم من أجل التنبيه
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 البطاقات التي تحتوي على شريط مغناطيسّي   852321

اقات التي تحتوي باستثناء البط(الوسائط المغناطيسّية المستخدمة في تسجيل الصوت والظواهر األخرى    852329
 )37 والسلع في الفصل على شريط مغناطيسّي

 الوسائط المغناطيسّية 89842

 أجهزة التخزين الصلبة الدائمة   852351
 الوسائط المصنوعة من أشباه الموصالت 89846 وسائط أشباه الموصالت، غير المسّجلة، من أجل تسجيل الصوت والظواهر األخرى   852359

، بما في أم ال لتسجيل الصوت أو ظواهر أخرى، سواء آانت مسّجلة أخرىائط تسجيالت الفونوغراف ووس   852380
 89849 . األقراصإلنتاجذلك القوالب والنسخ األصلّية المستخدمة 

األقراص واألشرطة وأجهزة التخزين الصلبة الدائمة 
ووسائط أخرى لتسجيل " البطاقات الذآّية"األخرى، 

أو  مسّجلة الصوت أو الظواهر األخرى، سواء آانت
، بما في ذلك القوالب والنسخ األصلّية لم تكن

 األقراص، باستثناء منتجات إلنتاجالمستخدمة 
 .882المجموعة 

ّجلة
مس
 ال
ئط
سا
لو
ا

1  

الموسيقى المطبوعة أو المخطوطة، سواء آانت  89285 . بالصور أو لم تكن آذلكموضحةالموسيقى المطبوعة أو المخطوطة، سواء آانت مجّمعة أو    490400
 . بالصور أو لم تكن آذلكموضحةأو مجّمعة 

  والصناعات الحرفّيةالبصريةالفنون -ت

المختلفة عن الرسومات المشمولة في البند ول المنّفذة يدوّيًا ياللوحات الزيتّية والرسومات ورسومات الباست   970110
 لياللوحات الزيتّية والرسومات ورسومات الباست 89611 .ج  وصفائح الزينة المشابهة وعن األصناف المصّنعة المرسومة أو المزّينة يدوّيا، أعمال الكوال4906

 .أعمال الكوالج  وصفائح الزينة المشابهة 89612 .أعمال الكوالج وصفائح الزينة المشابهة   970190

ات
وم
رس
 ال

 غرافّيةالصور والتصاميم والصور الفوتو 89287 الصور والتصاميم والصور الفوتوغرافّية  2 491191

أعمال النقش والطباعة والطباعة الليتوغرافّية  89620 .أعمال النقش والطباعة والطباعة الليتوغرافّية األصلّية   970200
 .األصلّية

 .وعة من أّي مادةالمنحوتات والتماثيل األصلّية المصن 89630 .المنحوتات والتماثيل األصلّية المصنوعة من أّي مادة   970300

األصناف المصنوعة من اللدائن األخرى غير المحّددة  *89399 . وأصناف الزينة المصنوعة من اللدائن األخرىالصغيرة التماثيل    392640
 .في مكان آخر

 .التماثيل الصغيرة وأعمال الزينة األخرى الخشبّية   442010

أعمال الخشب المطّعم والمرّصع؛ أغطية وصناديق المجوهرات أو المالعق والشوك والسكاآين    442090
 . المشابهة، من الخشب؛ اللوازم الخشبّية لألثاثواألصناف

63549* 

ة وصناديق أعمال الخشب المطّعم والمرّصع؛ أغطي
المجوهرات أو المالعق والشوك والسكاآين 

واألصناف المشابهة؛ التماثيل الصغيرة وأصناف 
 تردالزينة األخرى؛ اللوازم الخشبّية لألثاث التي ال 

 .82في القسم 

 األخرى المزخرفةالتماثيل الصغيرة وأصناف الفّخار  66621 . األخرى من الخزف أو الخزف الصينّيالمزخرفةالتماثيل الصغيرة وأصناف الفّخار    691310
 .من الخزف أو الخزف الصينّي

باستثناء الخزف والخزف (لزينة األخرى غير المحّددة في مكان آخر أصناف التماثيل الصغيرة وفخار ا   691390
  أصناف التماثيل الصغيرة وفخار الزينة األخرى 66629 )الصينّي

ن 
نو
الف

ري
ص
الب

رى
ألخ
ة ا

 

 *66593 األعمال الزجاجّية بما في ذلك التماثيل الصغيرة   701890

الخرز الزجاجّي، اللؤلؤ المقّلد، األحجار الكريمة أو 
وأعمال الزجاج المشابهة شبه الكريمة المقّلدة 

باستثناء (األخرى، واألصناف المتعّلقة بها 
غير أصناف (؛ العيون الزجاجّية )المجوهرات المقّلدة

؛ الزينة واألصناف الفاخرة ) األعضاء البديلةصناعة
 الصغيرةالمصنوعة بالحرارة من الكرات الزجاجّية 

 . ملم1التي ال يزيد قطرها عن 
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 صغيرة وأعمال زينة أخرى مصنوعة من المعدن المطلّي بمعدن ثمينتماثيل    830621

باستثناء األعمال الفنّية (المطلّي بمعدن ثمين تماثيل صغيرة وأعمال زينة أخرى مصنوعة من المعدن غير    830629
  ).والتحفوقطع المجموعات 

69782* 
تماثيل صغيرة وأعمال زينة أخرى مصنوعة من 

المعدن؛ صور فوتوغرافية، صور أو إطارات مشابهة، 
 .مصنوعة من المعدن؛ مرايا مصنوعة من المعدن

  العاج المشغول وأعمال العاج   960110

العظم، قواقع السالحف، القرون، قرون الوعل أو شعبه، المرجان، المحار وحيوانات التشكيل األخرى،    960190
 ).المصنوعة من خالل قوالببما في ذلك األصناف (واألصناف المتعّلقة بهذه المواد 

89911* 

العاج المشغول، العظم، قواقع السالحف، القرون، قرون 
، المرجان، المحار وحيوانات التشكيل  وفصائلهالوعل 

بما في ذلك (األخرى، واألصناف المتعّلقة بهذه المواد 
 ).المصنوعة من خالل قوالباألصناف 

لبوفيه وما شابهها، والبسط المشغولة اط المنسوجة يدوّيًا من نوع الجوبلن والفالندر واألوبوسون والبس   580500
 65891 .باإلبرة

السجاد  (البسط، المنسوجة يدوّيا، من نوع الجوبلن
لبوفيه وما شابهها، ا والفالندر واألوبوسون و)الفرنسي

مثل غرزة صغيرة أو غرزة (والبسط المشغولة باإلبرة 
 .سواء آانت مشغولة أو لم تكن آذلك) البةمتص

) بما في ذلك المناشف واألقمشة المشابهة(أقمشة منسوجة مخملّية : األقمشة المنسوجة قليلة العرض   580610
بما في ذلك المناشف واألقمشة (أقمشة منسوجة مخملّية  65611 واألقمشة الموّبرة

 واألقمشة الموّبرة) المشابهة

أو أآثر من خيوط % 5على بحسب الوزن أقمشة منسوجة أخرى تحتوي : قمشة المنسوجة قليلة العرضاأل   580620
 65612  أو الخيوط المطاطّيةالمفتولةالمطاط الصناعّي 

أو % 5 على  بحسب الوزنأقمشة منسوجة أخرى تحتوي
 أو الخيوط المفتولةأآثر من خيوط المطاط الصناعّي 

 المطاطّية
 أقمشة منسوجة أخرى من القطن:  ة المنسوجة قليلة العرضاألقمش   580631
 أقمشة أخرى منسوجة من ألياف صناعّية:  األقمشة المنسوجة قليلة العرض   580632
 جية أخرىيأقمشة أخرى منسوجة من مواد نس:  األقمشة المنسوجة قليلة العرض   580639

 أقمشة منسوجة أخرى 65613

أقمشة مكّونة من فتل من دون خيط اللحمة ملتحمة  65614 )لهداياشرائط لتغليف (ّونة من فتل من دون خيط اللحمة ملتحمة باستخدام الالصق أقمشة مك   580640
 )تغليف الهدايال شرائط(باستخدام الالصق 

 ة أو الصّنارةخيوط مشغولة بالقطعة؛ عقادة للزينة بالقطعة، بدون تطريز، عدا ما آان مشغوًال باإلبر   580810

 65632 اإلبرة أو الصّنارةخيوط مشغولة بالقطعة؛ عقادة للزينة بالقطعة، بدون تطريز، عدا ما آان مشغوًال ب   580890
خيوط مشغولة بالقطعة؛ عقادة للزينة بالقطعة، بدون 

  ما آان مشغوًال باإلبرة أو الصّنارة؛باستثناءتطريز، 
 .وأصناف مماثلة) بمبوناتال(وآرات الدناديش الشرائب 

 من النوع المستخدم 5605أقمشة منسوجة من خيوط معدنّية وأقمشة منسوجة من خيوط ممعدنة تحت البند    580900
 65491 .لتغطية أقمشة األثاث أو ألغراض مشابهة

أقمشة منسوجة من خيوط معدنّية وأقمشة منسوجة من 
خدم  من النوع المست651.91خيوط ممعدنة تحت البند 

لتغطية أقمشة األثاث أو ألغراض مشابهة، غير محّددة 
 .في مكان آخر

ذات أرضية  شرائح أو رسومات فيتطريز بالقطعة  65651 .شفافة أرضّية ذات شرائح أو رسومات ضمنتطريز بالقطعة    581010
  .شفافة

 أعمال تطريز قطنية أخرى:  تطريز بالقطعة في شرائح أو رسومات   581091
 أعمال تطريز أخرى من ألياف اصطناعية:  تطريز بالقطعة في شرائح أو رسومات   581092

ّية
رف
لح
ت ا
عا
صنا

 ال

 جية اخرىيأعمال تطريز أخرى من مواد نس:  تطريز بالقطعة في شرائح أو رسومات   581099
 تطريز بالقطعة في شرائح أو رسومات 65659
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 65740 منتجات نسجية مخيطة بالقطعة   581100
جية مخيطة بالقطعة مكونة من طبقة أو أآثر من يات نسمنتج

 متالحمة بالبطانة أو الحشوة بالقطب أو النسيجيةالمواد 
 .، غير محددة في مكان آخرأخرىبطريقة 

أو أآثر من % 5على بحسب الوزن  سم، تحتوي 30أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600240
 .طناعّي ولكن ال تحتوي على خيط المطاطخيوط المطاط االص

أو % 5 على  بحسب الوزن سم، تحتوي30أقمشة أخرى مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600290
 .خيط المطاط اط االصطناعّي أوأآثر من خيوط المط

  سم من الصوف أو وبر الحيوانات الناعم30أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600310
  سم من القطن30أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600320
 المرآبةياف ل سم من األ30ض ال يزيد عن أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعر   600330
  سم من األلياف االصطناعّية30أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600340
  سم30أقمشة أخرى مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض ال يزيد عن    600390

أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة غير مشّربة أو مطلّية أو  65521
  . سم30مغطاة أو مكسّوة بعرض ال يزيد عن 

أو أآثر من % 5على بحسب الوزن  سم، تحتوي 30د عن أقمشة مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض يزي   600410
 .خيوط المطاط االصطناعّي ولكن ال تحتوي على خيط المطاط

 

أو % 5 على  بحسب الوزن سم، تحتوي30أقمشة أخرى مشغولة باإلبرة أو الصّنارة بعرض يزيد عن    600490
 .خيط المطاط أآثر من خيوط المطاط االصطناعّي أو

65522 

أقمشة أخرى مشغولة باإلبرة أو الصّنارة غير مشّربة أو 
 سم وتحتوي 30مطلّية أو مغطاة أو مكسّوة بعرض يزيد عن 

أو وزنًا من خيوط المطاط % 5على بحسب الوزن 
 .طناعّي أو خيط المطاطاالص

عدن ثمين آخر أو لم تكن أصناف المجوهرات وأجزاء الفّضة المستخدمة، سواء آانت مطلّية أو ملّبسة بم   711311
 آذلك

 ثمين آخر أو أصناف المجوهرات وأجزاء المعادن الثمينة المستخدمة، سواء آانت مطلّية أو ملّبسة بمعدن   711319
 لم تكن آذلك

 أصناف المجوهرات واألجزاء المستخدمة من المعدن ملّبسة بالمعادن الثمينة   711320

89731 
أصناف المجوهرات واألجزاء المستخدمة المصنوعة من 

 باستثناء(المعادن الثمينة أو المعادن الملّبسة بالمعادن الثمينة 
  )الساعات وهياآلها

أعمال صياغة الذهب والفّضة واألجزاء المستخدمة من الفّضة، سواء آانت مطلّية أو ملّبسة بمعدن ثمين    711411
 .آخر أو لم تكن آذلك

أعمال صياغة الذهب والفّضة واألجزاء المستخدمة من معدن ثمين آخر، سواء آانت مطلّية أو ملّبسة    711419
 .بمعدن ثمين أو لم تكن آذلك

 .أعمال صياغة الذهب والفّضة واألجزاء المستخدمة من معدن عادّي ملّبس بمعدن ثمين   711420

89732 
ب والفّضة واألجزاء المستخدمة من أعمال صياغة الذه

المعادن الثمينة أو من المعادن العادّية الملّبسة بمعدن ثمين 
 )897.31عدا السلع الواردة في البند (

 أصناف من اللؤلؤ الطبيعّي أو المزروع   711610

ات
هر
جو
الم

 

 89733 ) أو المعاد ترآيبهاالمرآبةالطبيعّية أو (أصناف مصنوعة من األحجار الكريمة أو شبه الكريمة    711620
أصناف من اللؤلؤ الطبيعّي أو المزروع أو من األحجار 

 أو المعاد المرآبةالطبيعّية أو (الكريمة أو شبه الكريمة 
 )ترآيبها

التصوير  .صفائح وأفالم التصوير، المصّورة والمظّهرة، عدا عن أفالم التصوير السينيمائّي ألغراض نسخ األوفست   370510
 أفالم، المصّورة والمظّهرة عدا صفائح وأفالم التصوير *88260 )باستثناء نسخ األوفست(صفائح وأفالم التصوير، المصّورة والمظّهرة    370590 الفوتوغرافّي

 .التصوير السينيمائي ألغراض نسخ األوفست
 الكتب والصحافة. د

حات ف، في صةالمشابهو  المطبوعةوغيرها من األمورللقراءة المعدة الكتب والكتيبات والنشرات المطبوعة    490110
 89215 .أوموضوعة ضمن ملف جامعمستقلة، 

وغيرها للقراءة المعدة الكتب والكتيبات والنشرات المطبوعة 
أو حات مستقلة، ف، في صةالمشابهو المطبوعة من األمور

 .موضوعة ضمن ملف جامع
تب عاجم والموسوعات في صفحات غير مستقّلةالم 89216 المعاجم والموسوعات أو أجزاء السلسلة المتعّلقة بها   490191
الك

 

 .الكتب والكتيبات المطبوعة والمواد المطبوعة المماثلة   490199
 باستثناءآتب وآتيبات ومواد مطبوعة مماثلة أخرى،  89219  

 الصفحات
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 أولم تكن آذلك،  بالصور أو تحتوي على مواد دعائّيةموضحة الصحف، المجالت والدوريات، سواء آانت    490210
 89221 . مّرات أسبوعّيًا4 تظهر على األقل

 موضحة الصحف، المجالت والدوريات، سواء آانت 
بالصور أو تحتوي على مواد دعائّية أولم تكن آذلك، تظهر 

  مّرات أسبوعّيًا 4 على األقل
ف
صح

 ال

 آانت تحتويألخرى سواء الصحف والمجالت والدوريات ا 89229 الصحف والمجالت والدوريات األخرى   490290
  .على صور توضيحّية أو مواد دعائّية أو لم تكن آذلك

  المخصصة لألطفال والرسم والتلوينالمصورة كتب ال 89212  المخصصة لألطفال والرسم والتلوينالمصورة كتب ال   490300
 الخرائط و المخططات في شكل آتاب 89213 لمشابهة من جميع األنواع في شكل آتابالخرائط والخرائط المائّية أو المخططات ا   490591
 شكلوآروية الالخرائط والخرائط المائّية أو المخططات المشابهة من جميع األنواع    490510

 89214 جميع أصنافها األخرىوالخرائط والخرائط المائّية أو المشابهة    490599
الخرائط والخرائط المائّية أو المخططات المشابهة من جميع 

 والمخططات يةرانبما في ذلك الخرائط الجد(األنواع 
 طبوعة في شكل غير الكتابمالطوبوغرافّية والكرات ال

 89242 المطبوعةالتمنيات البطاقات البريدية، المطبوعة أو الموّضحة بالصور؛ بطاقات    490900

بالصور؛ بطاقات بطاقات بريدّية مطبوعة أو موّضحة 
شخصية أو رسائل أو إعالنات سواء تمنيات مطبوعة تحمل 

أم  مغّلفات أو زينة سواًء آانت ضمنآانت موّضحة بالصور، 
 .ال

ف
صنا

األ
رى
ألخ
ة ا
وع
طب
الم

 
 

 89284 من األوراقبجميع أشكالها، المطبوعة، بما في ذلك التقويم في شكل رزمة ) الرزنامة(تقاويم    491000
ما في ذلك التقويم في شكل ب(تقاويم بجميع أنواعها، مطبوعة 

 )من األوراقرزمة 
 

 الوسائط المرئّية والمسموعة والتفاعلّية. هـ

لم تصوير سينيمائي، مصّور ومظّهر، سواء احتوى على شريط صوتي أم ال أو آان مكّونا من شريط يف   370610
 88310 .م أو أآثرل م35صوتي فقط بعرض 

ي، مصّور ومظّهر، سواء احتوى على لم تصوير سينيمائيف
شريط صوتي أم ال أو آان مكّونا من شريط صوتي فقط 

 .م أو أآثرل م35بعرض 

لم تصوير سينيمائي، مصّور ومظّهر، سواء احتوى على شريط صوتي أم ال أو آان مكّونا من شريط يف   370690
 88390 .مل م35صوتي فقط بعرض أقل من 

خرى، مصّورة ومظّهرة، سواء أفالم تصوير سينيمائي أ
 من شريط مكونة آانت على شريط صوتي أم ال أو احتوت

يو صوتي فقط 
فيد
وال

الم 
ألف
 ا

 ي تلفزيونجهاز استقبالألعاب الفيديو التي تستعمل مع  89431 ي تلفزيونجهاز استقبالألعاب الفيديو التي تستعمل مع    950410
 التصميم والخدمات اإلبداعّية. و

 الهندسة المعمارية
ميمالتصوا  490600   

، مماثلة وصناعّية وتجارّية وطوبوغرافّية أو ألغراض وهندسيةمخططات ورسومات ألغراض معمارّية 
وراق أمرسومة يدوّيًا؛ النصوص المكتوبة بخط اليد؛ نسخ الصور الفوتوغرافية على وعلى أن تكون أصلّية 

 .مّما سبقحّساسة والنسخ الكربونّية 
89282* 

 وصناعّية وهندسية ألغراض معمارّية مخططات ورسومات
، على أن تكون مماثلةوتجارّية وطوبوغرافّية أو ألغراض 

مرسومة يدوّيًا؛ النصوص المكتوبة بخط اليد؛ نسخ وأصلّية 
وراق حّساسة والنسخ الكربونّية أالصور الفوتوغرافية على 

 .مّما سبق
 السلع الثقافّية ذات الصلة

 3السياحة. ز
 4والترفيهالرياضة . ح

 :مالحظات
 .وقد ينبغي استثناء بعضها بينما يجب ضم البعض اآلخر إلى الفئة الموّسعة.  تشتمل على الوسائط المسّجلة وغير المسّجلة1 

 . ميم والخدمات اإلبداعّيةا التصاوا إلى المجال وه يجب استثناء التصاميم من هذه الفئة وضم2
 .او إلى ولفمأخوذة أصًال بعين االعتبار في المجالت المقابلة من أياح  السلع الثقافّية التي يشتريها الس3
. بينما يتّم اعتبار آّل سلع الرياضة والترفيه آأدوات التجهيزات،الممارسات الرياضّية ُتعتبر ثقافّية.  ال تغّطي سلع الرياضة والترفيه4
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  التابعة للسلع الثقافّيةواألدوات الداعمةالتجهيزات 
 ألداء واالحتفاالت فنون ا . ت

 أصناف أخرى الحتفاالت عيد الميالد 89445 أصناف الحتفاالت عيد الميالد   950510

 أخرى للتسلية بما في أصنافأصناف تستخدم في المهرجانات والكرنفاالت أو    950590
 أصناف أخرى للتسلية 89449  . آخرموضعذلك األلعاب البهلوانّية والنكات الجديدة، غير محّددة في 

الت
تفا
الح
 ا

متنقلة، ألعاب  الخرىاألتسلية الأراجيح دّوارة وأراجيح عادية ومنصات ألعاب الرماية وألعاب  *89460  الحيوانات المتنّقلةمعارضالسيرك المتنّقل و 5 950810
 .متنقلةالمسارح ال الحيوانات المتنقلة، معارضالسيرك المتنقلة، 

التسجيل الصوتّية التي تعمل بالقطع النقدّية المعدنّية أو األوراق النقدّية أو أجهزة    851920
 األئتمانأجهزة التسجيل الصوتّية التي تعمل بالقطع النقدّية المعدنّية أو األوراق النقدّية أو بطاقات  76331 . أو الكوبونات المعدنّية أو أية وسيلة دفع أخرىاألئتمانبطاقات 

 .لمعدنّية أو أية وسيلة دفع أخرىأو الكوبونات ا
 )طاوالت التسجيالت (ّوارةمنصات الفونوغراف الد 76335 )طاوالت التسجيالت (ّوارةمنصات الفونوغراف الد   851930
  والرآائز الخاصة بهاالميكروفونات  76421 والرآائز الخاصة بهاالميكروفونات    851810
 في الحاضنة نفسهامرّآبة ال ،الفرديةصوت المكّبرات    851821
 في الحاضنة نفسهامرّآبة ال،  الفرديةصوتالمكّبرات  76422 في الحاضنة نفسهامرّآبة المتعّددة، الصوت المكّبرات    851822

 في الحاضنة نفسهامرّآبة الصوت، غير المكّبرات  76423  ذات الصلةوالرآائزميكروفونات أخرى    851829

 أو لم تكن اتذن، سواء آانت مّتصلة مع ميكروفوناألرأس وسّماعات الاعات سم   851830
 مكّبرات صوت/ اتذن وأطقم ميكروفوناألرأس وسّماعات السماعات  76424  .مكّونة من ميكروفون ومكّبر صوت واحد أو أآثرالطقم األآذلك، و

 بائّية للترددات الصوتيةمضّخمات آهر 76425 مضّخمات آهربائّية للترددات الصوتية   851840
 أطقم مضّخمات الصوت الكهربائّية 76426 أطقم مضّخمات الصوت الكهربائّية   851850
 أوتار اآلالت الموسيقّية   920930
 هات البيانووملحقاتأجزاء    920991
 9202 اآلالت الموسيقّية تحت البند وملحقاتأجزاء    920992
 9207 اآلالت الموسيقّية تحت البند وملحقاتأجزاء    920994

قى
سي
مو
 ال

 

920999   

مثل آليات صناديق الموسيقى، والبطاقات ( اآلالت الموسيقّية وملحقاتأجزاء 
 غير المحّددة في مكان آخر؛ ) األسطوانّية لآلالت الميكانيكّيةوالمداخلواألقراص 

، شوآات الضبط وأنابيب الدرجات )الميترونومات (ةأجهزة التوقيت الموسيقي
 .على أنواعهاالصوتّية 

89890 
مثل آليات صناديق الموسيقى، والبطاقات واألقراص ( اآلالت الموسيقّية وملحقاتأجزاء 

، شوآات )الميترونومات (ة ؛ أجهزة التوقيت الموسيقي)انيكّية األسطوانّية لآلالت الميكوالمداخل
 على أنواعهاالضبط وأنابيب الدرجات الصوتّية 

 والصناعات الحرفّيةالبصرية نون الف . ث
 أفالم الطبع الفورّي  6 370120
 . ملم255أفالم وصفائح أخرى مع أّي ضلع يتجاوز    370130

صفائح فوتوغرافّية وأفالم حّساسة في الغرفة، غير مصّورة ألغراض التصوير    370191
 .الفوتوغرافّي الملّون

فّي
غرا

تو
فو
 ال
ير
صو

الت
 

370199   

ير صفائح فوتوغرافّية وأفالم في الغرفة، ألغراض التصوير الفوتوغرافّي غ
 آانت باستثناء  ماّدةأيمصّورة، من ال، غير  تجاه الضوءحساّسةالالملّون، 

لم األشعة السينّية والصفائح يباستثناء ف(الورق المقّوى أو النسيج و المواد الورقية
طبع اللم ي ملم، وف255 في الغرفة مع أي ضلع يتجاوز فيلمالفوتوغرافّية، 

 .فورّيال

88220* 
 الحساسة وغير المصورة من أي مادة آانت باستثناء المواد صفائح فوتوغرافّية وأفالم في الغرفة،

انت في الورقية والورق المقوى والنسيج؛ أفالم الطبع الفوري الحساسة وغير المصورة سواء آ
  علب أم ال
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، غير مصّور، من أي  تجاه الضوءّي على شكل لفافات، حّساسلم فوتوغرافيف 7 3702
 *88230 . أو الورق المقّوى أو النسيجباستثناء المواد الورقيةمادة 

باستثناء ، غير مصّور، من أي مادة  تجاه الضوءلم فوتوغرافّي على شكل لفافات، حّساسيف
 تجاه ورّي على شكل لفافات حّساسفالطبع اللم ي أو الورق المقّوى أو النسيج؛ فالمواد الورقية

 .، غير مصّورالضوء

غير  تجاه الضوء وورق تصوير فوتوغرافّي، ورق مقّوى وأنسجة، حّساسة  8 3703
 .معّرضة للضوءالغير  تجاه الضوء وورق تصوير فوتوغرافّي، ورق مقّوى وأنسجة، حّساسة *88240 .معّرضة للضوءال

 ،معّرضة للضوء وال ورق مقّوى وأنسجة، حّساسةورق تصوير فوتوغرافّي،   370400
 .مظّهرةال غير ،معّرضة للضوء والورق تصوير فوتوغرافّي، ورق مقّوى وأنسجة، حّساسة 88250 .مظّهرةالغير 

 محاليل الحساسّية   370710

 88210 محاليل آيميائّية أخرى لالستخدامات الفوتوغرافّية   370790
عدا الصبغات واألصماغ واللواصق (محاليل آيميائّية لالستخدامات الفوتوغرافّية 

؛ منتجات غير مخلوطة لالستخدامات الفوتوغرلفّية، مجّهزة في نسب )ضرات المماثلةوالمستح
  .محّددة، أو مجّهزة للبيع بالتجزئة في شكل جاهز لالستعمال

 *8811 .وملحقاتها، )عدا السينما(آاميرات التصوير الفوتوغرافّي  9 9006
، أجهزة الفالش الفوتوغرافّي )عدا التصوير السينمائّي(آاميرات التصوير الفوتوغرافّي 

؛ األجزاء )778.2 التفريغ الكهربائّي من المجموعة الفرعّية مصابيحغير ( الفالش مصابيحو
  . ذات الصلةوالملحقات

901010   
لى شكل لفافات أجهزة ومعّدات التظهير الفوتوغرافي لألفالم واألوراق ع

م المظّهرة األفال عرضأو من أجل ) بما في ذلك السينمائّي (ةأوتوماتيكّي
 .تلقائيًاواألوراق الفوتوغرافّية للضوء 

بما في ذلك المختبرات (معّدات وتجهيزات أخرى للمختبرات الفوتوغرافّية    901050
 .جاتيفي؛ أجهزة عرض الن)السينمائّية

 شاشات العرض   901060

88135 
جهزة المستخدمة واأل ،السينمائّي بما في ذلك(أجهزة ومعدات مختبرات التصوير الفوتوغرافّي 
   آخر؛موضع، غير المحّددة في )حساسةلعرض النماذج الدائرّية على أشباه الموصالت ال

  .شاشات العرض

 

تصوير  المعدات والتجهيزات المستخدمة في مختبرات الوملحقاتأجزاء    901090
.الفوتوغرافّي   .881.35 للمعّدات والتجهيزات تحت البند والملحقاتاألجزاء  88136 

 الكتب والصحافة. د

، عدا )مكوآات( الطباعة بالحبر على األسطح الناتئة، بكرات التغذية آالت   844314
 ).فلكسوغرافيك(الطباعة باستعمال الصفائح المرنة 

، )مكوآات( الطباعة بالحبر على األسطح الناتئة، غير المغذاة بالبكرات آالت   844315
 ).فلكسوغرافيك(باستثناء الطباعة باستعمال الصفائح المرنة 

 لحبر على األسطح الناتئة الطباعة باآالت 72661

 ).فلكسوغرافيك(لصفائح المرنة  الطباعة باستعمال اآالت 72663 ).فلكسوغرافيك( الطباعة باستعمال الصفائح المرنة آالت   834316

  
  
  
  

 )اتآليشيه( الطباعة بالحفر الزنكوغرافّي آالت 72665 )اتآليشيه( الطباعة بالحفر الزنكوغرافّي آالت   834317
 الوسائط المرئّية والمسموعة والتفاعلّية

 الفيديو ، سواء تضّمنت جهاز مؤالفة فيديو من نوع الشريط  أشرطةأجهزة تسجيل ونسخ 76381 سّي الفيديو ، من نوع الشريط المغناطي أشرطةأجهزة تسجيل ونسخ   852110
 .المغناطيسّي أم ال

 الفيديو ، سواء تضّمنت جهاز مؤالفة فيديو أم ال  أشرطةأجهزة تسجيل ونسخ   852190
 . الفيديو سواء تضّمنت جهاز مؤالفة فيديو أم ال أشرطةأجهزة تسجيل ونسخ 76384  )باستثناء المسّجالت من نوع الشريط المغناطيسّي أو آاميرات الفيديو(

 معّدات البث 76431  معّدات البث   852550
وع معّدات البث التي تحتوي على أجهزة استقبال 76432  معّدات البث التي تحتوي على أجهزة استقبال   852560

سم
الم
 و
ئّي
مر
 ال

 الكاميرات التلفزيونية، الكاميرات الرقمّية ومسّجالت آاميرات الفيديو 76484  الرقمّية ومسّجالت آاميرات الفيديوالكاميرات التلفزيونية، الكاميرات   852580
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 أم ال، مع جهاز من ضمنهامعّدات استقبال البّث اإلذاعّي، سواء آانت مرّآبة    8527

 أم ال، مع جهاز تسجيل ونسخ من ضمنها اإلذاعّي، سواء آانت مرّآبة معّدات استقبال البّث 762 .تسجيل ونسخ الصوت أو ساعة
 .الصوت أو ساعة

8528   
شاشات، أجهزة عرض ال تحتوي على معّدات استقبال التلفزيون؛ معّدات استقبال 

التلفزيون، سواء تضّمنت أجهزة استقبال البث اإلذاعّي أو أجهزة تسجيل ونسخ 
 .الصوت أم ال

بال التلفزيون؛ معّدات استقبال للتلفزيون، سواء تضّمنت أجهزة استقبال البث جهاز استق 761
  .اإلذاعّي أو أجهزة تسجيل ونسخ الصوت أم ال

 ونسخهالصوت  آاميرات وأجهزة عرض سينيمائّية، سواء تضّمنت أجهزة تسجيل   9007
 أم ال، ونسخهل الصوت آاميرات  وأجهزة عرض سينيمائّية، سواء تضّمنت أجهزة تسجي 8812 أم ال

  ذات الصلةوالملحقاتاألجزاء 

أجهزة لقراءة الميكروفيلم أو الميكروفيش أو الصّور المصّغرة، سواء آانت مزّودة    900820
أجهزة لقراءة الميكروفيلم أو الميكروفيش أو الصّور المصّغرة، سواء آانت مزّودة بوحدة  88131 بوحدة نسخ أم ال

 نسخ أم ال
 أجهزة عرض الصور   900810
 أجهزة عرض الصور، غير محّددة في مكان آخر 88132 أجهزة عرض صور أخرى   900830

 المستخدمة في التصوير باستثناء(المكّبرات والمصّغرات الفوتوغرافّية    900840
 ) التصوير السينيمائّيالمستخدمة فيتلك  باستثناء(المكّبرات والمصّغرات الفوتوغرافّية  88133 )السينيمائّي

وع
سم
الم
 و
ئّي
مر
ال

 

 881.33 إلى 881.31تحت البنود من الواردة  المعّدات وملحقاتأجزاء  88134 .9008 أجهزة العرض، بند وملحقاتأجزاء    900890

غ، والتي ل آ10المحمولة لمعالجة البيانات التي ال تزن أآثر من األجهزة األوتوماتيكّية  75220 األجهزة األوتوماتيكّية المحمولة لمعالجة البيانات   847130
  من وحدة معالجة مرآزّية ولوحة مفاتيح ووحدة عرضاألقلتتكّون على 

أجهزة أوتوماتيكّية أخرى لمعالجة البيانات تحتوي في نفس الحاضنة على األقل    847141
 . مخرجاتةعلى وحدة معالجة مرآزّية ووحدة مدخالت ووحد

 أجهزة أوتوماتيكّية أخرى لمعالجة البيانات على شكل أنظمة   847149

847150   
، سواء تضّمنت في 847149 أو 847141د بالبنووحدات المعالجة عدا المشمولة 

التخزين، وحدة وحدات :  نفس الحاضنة أم ال وحدة أو اثنتين من الوحدات التالية
 .المدخالت ووحدات المخرجات

 أجهزة أوتوماتيكّية أخرى لمعالجة البيانات 75230

وحدات مدخالت أو مخرجات، سواء تضّمنت وحدات تخزين في الحاضنة نفسها    847160
 وحدات مدخالت أو مخرجات، سواء تضّمنت وحدات تخزين في الحاضنة نفسها أم ال 75260 أم ال

 وحدات تخزين 75270 وحدات تخزين   847170
 تلقائيًاوحدات أخرى ألجهزة معالجة البيانات  75280 ًاات أخرى ألجهزة معالجة البيانات أوتوماتيكّيوحد   847180
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مناسبة لالستخدام فقط أو بشكل )  النقل وما شابههاحقائبعدا األغطية و (وملحقاتأجزاء  75997 .8471 األجهزة المشمولة في البند وملحقاتأجزاء    847330
 .752مجموعة  الةرئيسّي مع أجهز

 :مالحظات
 )950890وباستثناء الرمز (تشمل السيرك المتنقل ومعارض الحيوانات المتنقلة فقط  5
 ).370110الرمز ( تستثني الصفائح واألفالم الفوتوغرافّية لألشعة السينية 6
 ).370210الرمز ( الفوتوغرافّية على شكل لفافات لألشعة السينية م تستثني األفال7
 لصورة الفوتوغرافّية فقط تتضمن ا8
 ).900630الرمز ( آاميرات الفحص الطبّية مثلتستثني الكاميرات المصّممة ألغراض خاّصة،  9
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 التجهيزات والمعدات الداعمة المتصلة بالسلع

السياحة. خ  

السفن البحرية وقوارب النزهة وما يماثلها من السفن المصممة  79328 السفن السياحية   890110  
  أنواعها والعّبارات علىقل األشخاص؛ القوارب لن
الرياضة والترفيه. د  

 زالجات   950611
 مثبتات الزالجات   950612
) غير الزالجات ومثبتات الزالجات(معدات التزلج لرياضات الشتاء    950619  

 زالجات التزلج على الثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج 89473

 ألواح شراعية   950621

غير األلواح (زالجات مائية وألواح رآوب األمواج وغيرها من معدات الرياضات المائية    950629
)الشراعية  

زالجات مائية وألواح رآوب األمواج وألواح شراعية وغيرها  89474
 من معدات الرياضات المائية

 مضارب   950631
 آرات   950632
)باستثناء المضارب والكرات(معدات رياضة الغولف    950639  

 معدات رياضة الغولف 89475

 أغراض ومعدات آرة الطاولة   950640
 آرات التنس في المالعب العشبية    950661
قابلة للنفخآرات    950662  
)رات الخاصة بالغولف وآرة الطاولةغير الك(آرات أخرى    950669  
 معدات وأغراض أخرى متصلة بالتمارين البدنية العامة   950699

)غير محّددة في موضع آخر(سلع رياضية  89479  

التنس الخاصة بالمالعب العشبيةآرة مضارب    950651  

)مشّبكة أو غير مشّبكة( أو ما يماثلها من المضارب  والتنس)بدمنتون(ضارب آرة الريشة م   950659 أو ما يماثلها من ) بدمنتون(آرة الريشة  آرة المضرب، 89476 
مشّبكة أو غير مشّبكةالمضارب، سواء آانت   

  على الجليد وزالقات بدواليبالتزحلقزالقات  89472  على الجليد وزالقات بدواليبالتزحلقزالقات    950670

ضة
ريا
 ال

  البدنية العامة، الجمباز وألعاب القوىةاللياقأصناف ومعدات  89478  البدنية العامةاللياقةأصناف ومعدات    950691

بما في ذلك، قوارب التجديف وقوارب (قوارب قابلة للنفخ  79311  أو الرياضةاتقوارب قابلة للنفخ للنزه   890310
)التجديف في الشالالت  

  احتياطي أم القوارب شراعية، غير قابلة للنفخ، مزّودة بمحّرك 79312 مراآب شراعية   890391
 قوارب مزّودة بمحّرآات   890392
قوارب تجديف أو قوارب تجديف في الشالالت وقوارب للنزهة  79319 يخوت أخرى   890399

وال أو الرياضة، غير قابلة للنفخ
ة 
ض
ريا
ال

ت
يه
رف

 

؛ أراجيح دّوارة وأراجيح عادية ومنصات ألعاب الرماية وألعاب تسلية أخرى متنقلة 10 950890
تنقلةالمسارح الم  89460 

أراجيح دّوارة وأراجيح عادية ومنصات ألعاب الرماية وألعاب 
 معارضمتنقلة، ألعاب السيرك المتنقلة، والخرى األتسلية 

متنقلةالمسارح الالحيوانات المتنقلة،   

   950490 ألعاب القمار

ي  البولنغ األوتوماتيكية، مالهلممرات لعبةطاوالت مخصصة أللعاب الكازينو، معدات 
باستثناء تلك التي تعمل بالنقود، (أخرى، طاوالت أو مناضد األلعاب، آالت التسلية 

واألوراق المالية، األقراص وما يماثلها من أصناف البلياردو، وألعاب الفيديو التي تستخدم 
)  عبر جهاز استقبال تلفزيوني، وبطاقات اللعب  

محددة في غير (أصناف للمالهي، طاوالت ومناضد األلعاب  89439
)موضع آخر  

 مالحظات
 .)9508.10(  باستثناء ألعاب السيرك المتنقلة وحدائق الحيوانات المتنقلة 10
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  ISCO 08التصنيف الدولي الموحد للمهن وفقًا لرموز  معّرفةالمهن الثقافية آما هي . 4 الجدول رقم

 المهن الثقافية

 ISCO الوظيفة المجال
 وصف الفئة  08

ي الصلةووالمهنيين ذ) ألنسنةعلم ا(علماء االجتماع، علماء اإلنثروبولوجيا  1 2632 اإلبداع  
 الفنيون العاملون في صاالت العرض والمكتبات والمتاحف  3433 النشر

النقل/ العرض  )مصّنفين في موضع آخرالغير (مدراء الخدمات المهنية  2 1349   
  حماية البيئةمهنيو 3 2133

. أ
 

ث 
ترا
ال لثق
ا

ي 
اف

عي
طبي
وال

 

ظةالمحاف / األرشفة   
ء المتاحفأوصياالمحفوظات وأوصياء  4 2621  

)غير مصنفين في موضع آخر(الفنانون المبدعون والمؤدون  5 2659 اإلبداع  
 الموسيقيون والمغنون والملحنون  2652
 اإلنتاج الراقصون ومصممو الرقص  2653
اآلالت الموسيقية والمدوزنونصانعو   7312  
 أساتذة الجامعة والتعليم العالي 6 2310
 أساتذة التعليم المهني 6 2320

. ب
 

ون
فن

ء 
ألدا
 ا

الت
تفا
الح
وا

التدريب/ التعليم    
  بالموسيقىمختصونأساتذة آخرون   2354
 اإلبداع الفنون البصرية  2651
 الرسامون  3118
الفوتوغرافيونالمصّورون   3431  

  والنحاتونوالكّسارونالحّجارون وقاطعو الحجارة   

 النجارون  
 صانعو المجوهرات والعاملون في المعادن الثمينة  7313
 الخزافون والعّمال المتصلون بهم  7314
 صانعو الزجاج وقاطعو الزجاج وطاحنو الزجاج وصاقلو الزجاج  7315
حات اإلعالنية والرسامون الزخرفيون والنقاشون والحّفارونرسامو اللو  7316  
  والمواد ذات الصلة،الساللصانعو  و،صانعو الحرف اليدوية من الخشب  7317
 صانعو الحرف اليدوية من النسيج والجلد والمواد ذات الصلة  7318
)مصّنفين في موضع آخرالغير (عّمال الحرف اليدوية   7319  
 صانعو األثاث والعّمال المتصلين بهم  7522
وصانعو القّبعات) خّياطو الفراء(الخّياطون والفّراء   7531  
القوالب، المفصلونالمالبس وصانعو   7532  
  الصلةذووالخياطة والتطريز والعّمال   7533
 المنجدون ومن يتصل بهم من عّمال  7534
الدّباغون وتّجار جلود الحيواناتمستخرجو جلود الحيوانات و  7535  
 صانعو األحذية والعّمال المّتصلون بهم  7536

-ت
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 اإلنتاج

)غير مصنفين في موضع آخر(الحرفيون والعمال المتصلون بهم   7549  
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 أساتذة الجامعة والتعليم العالي 7 2310
 أساتذة التعليم المهني 7 2320
يم الثانوي أساتذة التعل 7 2330 التدريب/ التعليم     

 أساتذة آخرون مختّصين بالفنون  8 2355
 المؤلفون والكتاب   2641 اإلبداع

 اإلنتاج والنشر صحافيون   2642
  آخرون نمترجمون ومترجمون فوريون ولغوّيو   2643
معلومات المكتبات والمهنيون اآلخرون المختصون بالوصياءأ   2622  

. ت
 

ب 
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ا
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ص
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المحافظة / ألرشفةا فة  
 موّظفو المكتبات   4411
والوسائط المتعّددة مطّورو الشبكة   2513  
واألفالم ومن يماثلهمالمخرجون ومنتج   2654  
 ممّثلون   2655

 اإلنتاج

 مهن أخرى متصلة بالفنون والثقافة 9 3435
راديو والتلفزيون وغيرها من الوسائط المذيعو   2656 النشر  

 أساتذة الجامعة والتعليم العالي 10 2310
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التدريب/ التعليم    
 أساتذة التعليم المهني 10 2320
 المهندسون المعماريون   2161
 مهندسو المناظر الطبيعية   2162
سمصممو المنتجات والمالب   2163  
 مخططو المدن ومخططو السير   2164
احونرسامو الخرائط والمّس   2165  
 مصّممو الغرافيك والوسائط المتعّددة   2166

 اإلبداع

 مهندسو الديكور الداخلي   3432
 الرسامون   3118 اإلنتاج

 النشر مدراء اإلعالن والعالقات العامة   1222
 مهنيو اإلعالن والتسويق   2431

التدريب/ التعليم   أساتذة الجامعة والتعليم العالي 11 2310 
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 أساتذة التعليم المهني 11 2320  
:مالحظات  

.  يشمل علماء اآلثار والقّيمون على المحافظة1  
  أي األداء الفني واالحتفاالتبال جي الم ممكنًا، يشمل مدراء المسارح فيكون ذلكوعندما .   يشمل أيضًا المدراء والمهنيين القّيمين على المتاحف والمحفوظات2
. يشمل المهنيين العاملين في المناطق المحمية3  
. المتاحف أوصياء صاالت العرض و أوصياء المحفوظات وأوصياء  يشمل 4  
.؛ العاملون في الفنون الجماعية مثل المهرجون والسحرة ومن يماثلهم)وغيرهمنقري الرقص ال ومصارعو الثيران وراقصو وفنانو إصدار األصواتموسيقيو الصاالت الموسيقية (  فنانو األداء الحي اآلخرون 5  
.النظامي  ينبغي أن يشمل أساتذة الموسيقى في قطاع التعليم 6  
.النظامي  ينبغي أن يشمل أساتذة الفنون البصرية في التعليم 7  
. أي األداء الفني واالحتفاالتبلمجال   عندما آان ذلك ممكنًا، ينبغي تصنيف أساتذة المسرح والرقص ضمن ا8  
.والجسم الفني  يشمل  القّيمين على النصوص والملّقنين ومدراء المسرح 9  

.  ينبغي أن يشمل األساتذة المختّصين بتدريس اإلعالم المرئي والمسموع والتفاعلي10  
.  ينبغي أن يشمل األساتذة المختّصين بتدريس خدمات اإلبداع والتصميم11  
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لمهن ذات الصلةا  

 ISCO الوظيفة المجال
 وصف الفرع   08

الصلةذوو  والموّظفون ر السفءوآاال   4221  
 النشر السياحة . ح المضيفون ورؤساء المضيفون في الطائرات والسفن   5111
 المرشدون السياحيون   5113

 الرياضيون والعبو القوى   3421 التنفيذ
 مدراء المراآز الرياضية والترفيهية والثقافية 12 1431
 النشر وآالء المراهنات ومدراء طاوالت القمار وغيرهم من العاملين في ألعاب القمار   4212
المرابين مقابل رهن والمرابون   4213  
 مدّربو الرياضة والمدّربون والمسؤولون   3422

الرياضة  . خ
 والترفيه

التدريب/ التعليم   
اقة البدنية وأنشطة الترفيه وقادة البرامجمدّربو اللي   3423  

 مالحظات
. أي مجال الوسائط المرئية والمسموعةيمج ذلك ممكنًا، ينبغي إدراج مدراء صاالت السينما في المجال يكونوعندما .  المالهي والتسليةمدن  يشمل مدراء 12  
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*المجاالت ذات الصلة  

 وصف الفئة   ISCO 08 الوظيفة المجال
 زعماء ورؤساء القرى التقليديون   1113 اإلنتاج

 المهنيون في حقل الدين   2636  
 المهنيون العاملون في حقل الطب التقليدي والتكميلي 13 3230  
) مصّنفين في موضع آخرالغير (مقّدمو الخدمات الشخصية   5169    

ن في حقل الدينالمهنيون اآلخرون العاملو  14 3413 النشر  

اث غير الماديالتر  

التدريب/ التعليم   أساتذة آخرون مختّصون بتدريس الّلغات   2353 
 المعدات واألجهزة الداعمة

) ل الحرف اليدويةامن عّم(على الشاشات الحريرية وطابعو األحرف والمنسوجات :  الطابعون   7322  
ة الخشبعّمال صناع   7521  
 مرّآبو ومشّغلو آالت صناعة الخشب   7523

الفنون البصرية والصناعات 
 اإلنتاج الحرفية

 مشّغلو آالت المنتجات الفوتوغرافية   8132
  ما قبل الطباعةةفنيو مرحل 15 7321
)القّيمون على المطابع وعّمال المطابع(المطبعيون    7322  اإلنتاج الكتب والصحافة 
تجليد المطبوعات إنهاء الطباعة و علىالعّمال القّيمون   7323  
 مدراء خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   1330
  المعلوماتيةمحّللو النظم   2511
 مطّورو البرمجيات   2512
 مبرمجو التطبيقات   2514
)مصّنفين في موضع آخرلاغير (مطّورو ومحّللو البرمجيات والتطبيقات    2519  
 المهنيون المختصون بشبكات الحواسيب   2523
 الفنيون القّيمون على تشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   3511
 الفنيون المعنيون بتقديم المعونة الفنية لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   3512
بفنيو نظم وشبكات الحواسي   3513  

 اإلنتاج

  العنكبوتيةفنيو الشبكة   3514
 فنيو البث والوسائط المرئية والمسموعة   3521 النشر

وسائط اإلعالم المرئي 
 والمسموع والتفاعلي

التدريب/ التعليم   مدّربو تكنولوجيا المعلومات   2356 

: مالحظات  
. يشمل أطباء األعشاب واألطباء المشعوذون والمطّببون في القرى1  
. يشمل المداوون باإليمان2  
.  وف ومن يّتصل بهم من عّمال يشمل منضدو الحر3  
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 ICATUSمسوح استخدام الوقت باستخدام رموز التصنيف الدولي لألنشطة المتعّلقة بإحصاءات استخدام الوقت . 5رقم الجدول 
 

 المجاالت الثقافية

 وصف الفئة   ICATUS المجال الوظيفة

 نطاق المدرسة أو  داخلاألطفال في رحالت وزيارة المتاحف وما يماثلها من النزهات؛ تنسيق أو تسهيل األنشطة االجتماعية لألطفالاصطحاب    071135
التراث  - أ  خارجه

. والحدائق الثقافية والتاريخية والمواقع األثريةةض الفنيوزيارة المتاحف وصاالت العر   111110 الثقافي والطبيعي  
 المشارآة في االحتفاالت الجماعية إلحياء أحداث تاريخية وثقافية 1 101210
)موسيقى، رقص وغيرها (المجتمعيةالمشارآة في الوظائف االجتماعية    101230  
 الحضور في المسرح واألوبرا والباليه والحفالت الموسيقية   111130
رى محّددةرية أخيالحضور في تظاهرات ثقافية جماه   111190  
)رقص، موسيقى، مسرح(فنون األداء    121130  
1211x 2, *  غير محّددة بشكل آامل(الفنون البصرية والفنون األدبية وفنون األداء(  

 االستماع إلى وسائط سمعية أخرى 3 141320
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 استخدام تكنولوجيا الحواسيب لتشغيل الوسائط المرئية والمسموعة    141420
  وغيرها من الزخارف الصغيرةصنع المنتجات الخشبية بما في ذلك األثاث والتجهيزات الثابتة أو المفروشات والتماثيل 4 031141
 صناعة السالل والقشّيات وما يماثلها من منتجات 4 031142
المنتجات المعدنيةصناعة األواني والسكاآين واألدوات اليدوية وغيرها من  4 031143  
 صناعة المعدنيات 4 031144
 صناعة الفخار وأفران ومواقد الطبخ وأدوات الزينة وغيرها، من الطين والجص واإلسمنت  4 031145
 صناعة الورق والمنتجات الورقّية؛ األشغال اليدوية من الورق 4 031146
 صناعة الصابون والعطور والشموع وغيرها 4 031147
متّصلة بصناعة الحرفوأنشطة أخرى محّددة  4 031149  
03114x *  غير محّددة بشكل آامل(صناعة الحرف باستخدام المواد بكافة أنواعها(  

الت أو اللوازم المستخدمة في أنشطة اإلنتاج غير األساسي للمنازللشراء أو الحصول على المخ   031210  
وازم أنشطة اإلنتاج غير األساسي للمنازلبيع أو التخلص من ل 5 031220  
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 الفنون البصرية   121110
 الفنون األدبية   121120
 مطالعة الكتب 6 141110
 قراءة الدوريات 6 141120
 قراءة وسائط معّينة أخرى 6 141190
1411x 7,*  غير محّددة بشكل آامل(القراءة(  

الستماع إلى وسائط سمعية أخرىا 8 141320  
 استخدام تكنولوجيا الحواسيب للقراءة   141410

ك 
هال
ست
اال

 /
آة
ار
مش
ال

 

. ث
فة
حا
ص
وال

ب 
لكت
ا

 

 ارتياد المكتبات   142000
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اثلهاالدردشة على اإلنترنت، بما في ذلك الرسائل الفورية ومجموعات أو منتديات النقاش وما يم   101113  
 آتابة وقراءة الرسائل البريدية   101130
 الحضور في قاعات السينما   111120
)الفيديوأو  على الحاسوب األلعاببما في ذلك، ألعاب الورق و(األلعاب على الحواسيب    121330  
)البرامج العادية(االستماع إلى التلفزيون والمشاهدة  9 141211  
)البرامج المتقّلبة بحسب الوقت(االستماع إلى التلفزيون ودة المشاه 9 141212  
 أنشطة أخرى محّددة مّتصلة بالمشاهدة واالستماع إلى التلفزيون 9 141219
14121x  * المشاهدة واالستماع إلى التلفزيون، غير محّددة بشكل آامل 
مقتناةالمشاهدة واالستماع إلى األفالم المستأجرة أو ال 10 141221  
 المشاهدة واالستماع إلى برامج فيديو مستأجرة أو مقتناة، غير األفالم 10 141222
الفيديوأنشطة أخرى محّددة مّتصلة بالمشاهدة واالستماع إلى  10 141229  
14122x  10,* المشاهدة واالستماع إلى برامج فيديو، غير محّددة بشكل آامل 
  اإلذاعيةبرامجال إلىاالستماع    141310
1413x  * بشكل آاملةاالستماع إلى الراديو واألجهزة الصوتية، غير محّدد  
 استخدام تكنولوجيا الحواسيب لتشغيل الوسائط المرئية والمسموعة   141420
 تصفح اإلنترنت؛ عمليات التحميل والتنزيل على اإلنترنت 11 141430
1414x * بشكل آاملةواسيب، غير محّدداستخدام تكنولوجيا الح  
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رية، غير محّددة في موضع آخريوسائط اإلعالم الجماه   149000   
 
 
 

 المجاالت ذات الصلة

 وصف الفئة   ICATUS المجال الوظيفة
 السفر بداعي التنشئة االجتماعية والمشارآة المجتمعية   102000
ر بداعي حضور أحداث رياضية أو ثقافية أو ترفيهية أو بداعي زيارة أماآن رياضية أو ثقافية أو ترفيهية  السف   112000  
مضاء الوقت والتسليةإلالسفر المتعّلق بالهوايات أو األلعاب أو غير أنشطة    122000  
 دواعي المتعة؛ مشاهدة معالم المدينة   131230
ة التي تمارس في الداخل أو في الهواء الطلق والدورات التدريبية ذات الصلةيلعاب الرياضاألارآة في السفر بداعي المش   132000  
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 السفر المتصل بوسائل اإلعالم المتعّددة   143000
للمشارآة في األنشطة االجتماعية الكباراصطحاب   071234  
  الثقافية والرياضية وأماآن التسلية إلى األماآنالكباراصطحاب  12 071235
زيارة حدائق الحيوانات وحدائق النباتات ومراآز التسلية والمعارض والمهرجانات والسيرك وعروض الحيوانات وعروض النباتات/الحضور   111200  
 حضور األحداث الرياضية للمحترفين   111310
 حضور األحداث الرياضية للهواة   111320

111x 13,* حضور األحداث الثقافية والترفيهية والرياضية، غير محّدد بشكل آامل 
 حضور أحداث رياضية أو ثقافية أو ترفيهية أو زيارة أماآن رياضية أو ثقافية أو ترفيهية، غير مصّنف في موضع آخر   119000
، غير مصّنفة في موضع آخرالهوايات واأللعاب وغيرها من أنشطة إمضاء الوقت والتسلية   129000  
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 الهوايات الفنية والدورات التدريبية ذات الصلة 14 121200
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 األلعاب الفردية   121310
 ألعاب الورق؛ األلعاب االجتماعية 15 121320
 مباريات األلعاب االجتماعية أو ألعاب المجموعة   121340
 ألعاب القمار   121350
1213x * ة األلعاب وأنشطة إمضاء الوقت والتسلية األخرى، غير محّددة بشكل آاملممارس  

 المشي والنزهات الطويلة سيرًا على األقدام؛ الرآض والجري   131110
 رآوب الدراجات والتزحلق بواسطة المزالج المزّود بدواليب والتزحلق بواسطة األلواح المزّودة بدواليب   131120
األخرى البدنية اللياقةمارين الرياضية واليوغا وتمارين رفع األوزان وبرامج الت   131130  
 رياضات ألعاب الكرة الفردية   131140
 رياضة ألعاب الكرة ضمن الفريق   131150
 الرياضات المائية   131160
 الرياضات الشتائية والرياضات التي تمارس على الثلج والجليد   131170
 رياضات المواجهة الجسدية   131180
 رآوب الخيل   131220

131x * المشارآة في الرياضات التي تمارس في الداخل وتلك التي تجري في الهواء الطلق، غير محّددة بشكل آامل 

  

 الرياضات التي تمارس في الداخل أو في الهواء الطلق، غير مصّنفة في موضع آخر   139000
 

لمتشّعبةالوظائف ا  

 وصف الفئة   ICATUS المجال الوظيفة
 صنع المستحضرات العشبية والطبية   031170
 اصطحاب األفراد البالغين إلى األنشطة االجتماعية   071234
07123x * ملاصطحاب األفراد البالغين إلى أماآن، غير محّددة بشكل آا  
مثل الطبخ أو االحتفاالت الجماعية وما يماثلها: المجتمع األعمال المنظمة على مستوى    081210  
  المقّدمة للقرى أو المناطق الفرعية األخرىالمجتمعيةالتنظيم والعمل على المساعدة    081230
األفراد المقّدمة للعائالت والمجتمعيةالتنظيم والعمل على المساعدة    081240  
 حضور اللقاءات واالجتماعات 16 082000
 استضافة الحفالت والحفالت االستقبالية وما يماثلها من لقاءات   101124
 حضور الحفالت والحفالت االستقبالية وما يماثلها من لقاءات   101125
 التنشئة االجتماعية من خالل ارتياد المقاهي والنوادي   101126
 أنشطة التنشئة االجتماعية المحّددة األخرى   101129
  إلحياء أحداث تاريخية أو ثقافيةالمجتمعية االحتفاالتالمشارآة في  17 101210
  مثل حفالت الزفاف والجنازات والوالدات وما يماثلها من الطقوس العابرةالمجتمعية) غير الدينية(المشارآة في التظاهرات والطقوس    101220
)مثل الموسيقى والرقص وغيرها (للمجتمعالمشارآة في الوظائف االجتماعية    101230  
1012x *  المجتمعالمشارآة في نشاطات  

 الصلوات الخاصة والتأمل الروحي وغيرها من النشاطات الروحية غير الرسمية   151510
)ة للدينالممارسة الرسمي(المشارآة في النشاطات الدينية    151520  
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 مالحظات

 ال يزال قيد اإلعداد، فإن بعض الرموز لم ينته ICATUSي لألنشطة المتعّلقة بإحصاءات استخدام الوقت التصنيف الدولوبما أن . المرتبطة بالموضوع المرفق بهذه العالمةاألخرى إلى ضرورة إدراج آل األنشطة "*" تشير عالمة 
 .إتمامها بعد

 .08121 األزياء وغيرها، والتي هي مصّنفة تحت الرمز تصميمباستثناء الخدمات غير المدفوعة المتصلة بهذه األحداث مثل الطبخ وبناء المنصة والتنظيم وجمع المساهمات و 1
 .يغطي الرمز أيضًا الفنون األدبية والبصرية 2
 .14142أما االستماع من خالل الحاسوب فهو مصّنف تحت الرمز . MP3تشمل الوسائط السمعية األقراص واألشرطة وأجهزة التسجيل الصوتية والعب الموسيقى  3
 السالل صناعة مثل صناعة الخشب والنحت على الخشب و36 و289 و26 و242 و21 و20 تحت الرموز ISICالصناعي الدولي الموّحد األنشطة االقتصادية المصنفة في التصنيف بيشمل آافة األنشطة التي لها عالقة  4

 .وصنع الطوب وصناعة األدواتالتلحيم و
 .عها في مآب أو مكان مماثليشمل بيع الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية المخصصة للمتعة أو إلمضاء الوقت أو على عالقة بهواية ما، والتي يتم بي 5
 .1515قراءة الكتب الدينية المرتبطة بممارسة الدين والتي هي مصّنفة تحت الرمز : باستثناء. 14141القراءة باستخدام الحاسوب والتكنولوجيات ذات الصلة، مصّنفة تحت الرمز  6
 . األخرىيشمل قراءة الدوريات والكتب واألصناف ذات الصلة 7
 .14142أما االستماع من خالل الحاسوب فهو مصّنف تحت الرمز . MP3 الموسيقى ولعبمعية األقراص واألشرطة وأجهزة التسجيل الصوتية تشمل الوسائط الس  8
 .09 أو 05 إلى 01االستماع ومشاهدة التلفزيون والفيديو المرتبطة حصريًا بأنشطة التعّلم والعمل مصّنفة في الفروع الرئيسية من  9

 .  وأجهزة أخرى غير الحاسوب DVD وأقراص الفيديو الرقمية VCDراص الفيديو المدمجة ق وأVCRديو أجهزة أشرطة تسجيل الفيديو  تشمل وسائط الفي 10
 .14142أما االستماع والمشاهدة من خالل الحاسوب فهي مصّنفة تحت الرمز 

 اإلنترنت، تحت ى؛ الحصول على دروس عل06115؛ تسديد فواتير األسر، تحت الرمز 06122 أو 06121اعي التسّوق فيرد تحت الرمز أما التصفح بد.  إذا آان هدف تصفح اإلنترنت محّددًا، فهذا هو الرمز المناسب   11
 .09113 أو 09111الرمز 

 .إلى التظاهرات واألحداث الثقافية الكباريغطي هذا الرمز أيضًا اصطحاب 12
 .يغطي هذا الرمز أيضًا التظاهرات واألحداث الثقافية 13
 .05 إلى 02ثني الهوايات التي توّلد دخًال بمعنى الخدمات المقّدمة أو المواد األولية المنتجة والمباعة والتي هي مصّنفة ضمن الفروع الرئيسية من يست 14
 .12135 على األلعاب مصّنفة تحت الرمز اتالمراهن:  استثناء 15
 .الجماعاتواألخوية وغيرها من المنظمات والنوادي غير الرسمية ووالدينية  فيةسية والكشيشمل آل أنواع اللقاءات التي تنّظمها المنظمات االجتماعية والسيا 16
 .08121 األزياء وغيرها، والتي هي مصّنفة تحت الرمز تصميمباستثناء الخدمات غير المدفوعة المتصلة بهذه األحداث مثل الطبخ وبناء المنصة والتنظيم وجمع المساهمات و 17
 .0914الدروس المرتبطة بالتطوير المهني فهي مصنفة تحت الرمز أما . 13 و12تبطة بالهوايات واأللعاب الترفيهية والرياضات وغيرها والتي هي مصّنفة تحت الفرعين الرئيسيين باستثناء الدروس المر 18
 .13 و12رتبطة بالهوايات والرياضات، ترد تحت الفروع المخصصة لها ضمن الفرعين الرئيسيين ؛ الدروس الم05 إلى 01الدروس والدورات التدريبية المرتبطة بوظيفة حالية، ترد ضمن الفروع الرئيسية من  19
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  مالحظات ختامية .6
 

 خطوة أولى ومهمة تجاه إرساء منهجية ونظام 2009يعتبر إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 
إن إطار اليونيسكو  .قابلة للمقارنة دوليًامعياري لتنظيم اإلحصاءات الثقافية التي ستتيح إنتاج بيانات 

غير أن .   لقياس البعد االقتصادي للثقافة األدوات بعض آما تتوافرلإلحصاءات الثقافية في تطوٍر مستمر
من المتوقع تحديث إطار اإلحصاءات .  يتطلب المزيد من العمل والتطويرقدقياس البعد االجتماعي للثقافة 

 . المحرز على صعيد المنهجية واستيعاب المفاهيمالثقافية لمجاراة التقدم
 

 التحديات التي تواجه جمع البيانات 6.1
 

 لتطوير أطر  الكافيةالموارد والتي تملك  الدول التي استثمرت وقتًالدىنظرًا للنقص في جمع البيانات، حتى 
ة المتعلقة باإلحصاءات  تلخيص الصعوبات األساسينجد أنه من األجدىالثقافية، ربما للقطاعات إحصائية 
 .الثقافية

 
 التحديات الهيكلية

 
مثل األفالم ( السياسات وأساليب اإلدارة تميل إلى الترآيز على األنشطة المحددة وفقًا ألسواقها بما أن

النسخات المخصصة لكل ( األآثر استخدامًا بشكل عام اإلحصائية التصنيفات أن و،)والتلفزيون والموسيقى
التصنيف على أساس وفقًا لمبدأ غلب األحيان مصّممة في أهي  ،)يف الصناعي الدولي الموحدالتصندولة من 

تصعب  ،)وسائل اإلعالم الحاسوبيةمثًال، صناعة المطبوعات والنسخ بواسطة  (6المخرجات الصناعية
 .السوقالموجهة نحو الثقافية القطاعات محاولة استخدام هذه التصنيفات لوصف 

 
 جمعها  ولذلك ينبغي إعادة، فئاتها مبعثر في مختلف التصنيفاتنجد أن بعضًا منلثقافة، في ما يتعلق با

 .صة وتستلزم الكثير من الوقتتخّصهذه مهمة م.  مصطنعةةبطريق
 

أآثر  تغطية آما توّفر ،تكافح أيضًا النظم اإلحصائية للتصنيف الصناعي لمواآبة وتيرة التغيرات الصناعية
اقات االقتصاد التقليدية، مثل الصناعات األولية والصناعات االستخراجية والصناعات لنطشمولية وتفصيًال 

نتيجة لذلك، ال تخدم هذه التصنيفات قطاع الخدمات إال قليًال جدًا وتبدو هذه التصنيفات هشة للغاية . التحويلية
 يوّلدان متغيرانهما ما أنآ. خاصة في النطاقات التي تشهد تغّيرات سريعة في التكنولوجيا واتجاهات السوق

 يأخذ في الحسبان االنعكاس المتزايد للشكل الرقمي ،صعوبات أمام تطبيق إطار منقح لإلحصاءات الثقافية
 . الجديد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

                                                 
إذ أنه في بعض الحاالت، يقوم مبدأ . على الرغم من أن المنطق األساسي يقوم على التصنيف وفقًا للمخرجات، فإن هذه الطريقة ليست متينة 6

.مستخدمة في اإلنتاجالتصنيف على عملية اإلنتاج أو المواد الخام ال  
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 التحديات على مستوى التنفيذ
 

صائية إال ح الصناعي اإلبشكل عام، ال يمكن تحديد األنشطة الثقافية بصورة دقيقة ضمن نظم التصنيف
 آونيخلق صعوبات األمر هذا ). الفئات الرباعية أو الخماسية األرقام(بوجود أعلى مستوى من التفصيل 

غالبًا ما و ،)مثل الصادرات(البيانات التي تقّدمها مكاتب اإلحصاء الوطنية من مصادر لمتغّيرات متعّددة 
 إلى حد على من التجميع في فئات ثنائية أو ثالثية األرقامتكون متاحة لقطاعات الصناعة فقط على مستوى أ

 .نموذجي
 

سيكون له انعكاسات  المطلوب لتحديد األنشطة الثقافية بدقةوغير أن التفصيل الصناعي العالي المستوى 
نتيجة  والتي تنضوي على أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الثقافي –فهو يحّول التحاليل دون الوطنية . جانبية

 تقّلص ، إلى معضلة، بما أن التحاليل الرباعية األرقام ضمن وحدة مكانية محلية أو إقليمية–زعات التكّتل ن
بسبب مسائل تتعلق ( التجارية التي تجريها مكاتب اإلحصاء الوطنية المسوح العديد من الثقة فيدرجة من 

ال تغطي بشكل آاف المشاريع  اديًااقتص المتقاطعة التجارية مسوحآما أن العديد من ال). بحجم العينات
 .التجارية الصغيرة والتجار المنفردين الممّثلين على نحو متفاوت في القطاع الثقافي

 
أنشطة و األنشطة الثقافية بين هنالك بعض الحلول الجذرية التي يمكن اللجوء إليها في الحاالت التي تجمع 

دام التقديرات للتمييز بين المكونات الثقافية وغير وعلى وجه الخصوص، يمكن استخ. فرديةأخرى في فئات 
في تحليل البيانات الناتجة عن المعامل  ومن ثم يمكن استخدام هذه الموازين أو ،الثقافية ضمن هذه الفئات

هذا يعني وعنها هذه الموازين، تنبثق  هنالك أسس تجريبية يكونلكن، من المفترض أنه .  التجاريةالمسوح
ال بّد من التذآير مرًة . يحتوي على إحصاءات تشمل آل األعمال التجارية، وسهلات متاح وجود مصدر بيان

ستلزم ي المعامل أن تحليل هذا السجل إلنتاج – مع االفتراض المسبق بوجود سّجل تجاري شامل – أخرى
 .ضخمةوقتًا وموارد 

 
اعية للثقافة بهدف إرساء معيار يتماشى مع أخيرًا، ينبغي اإلشارة إلى أن إنتاج بيانات تتعّلق بالجوانب االجتم

 .البيانات األخرى الصادرة عن مكاتب اإلحصاء الوطنية يوّلد أيضًا عددًا من التحديات على مستوى التنفيذ
 

 مثل المسوح الخاصة باإلدرات المستعرضة المسوح تتيح استخدام بعض جوانب ًاقد تكون هنالك فرص
ير أن البيانات التي يمكن استخالصها من هذه المصادر قد ال تكون آافية غ.  ومسوح استخدام الوقتاألسرية

.  العامة تبقى محدودةالمسوحاالجتماعية، ألن النطاقات التي تغطيها هذه /لدعم عملية وضع السياسات الثقافية
ا لتحديد  عندما يتعلق األمر بتفصيلهالمسوح نتائج هذه بسالمة  ترتبطلكن، قد يعود ذلك أيضًا إلى مشاآل

 ،) أو المجموعات العرقية واإلثنيةالنوع االجتماعي أو العمرمثًال على أساس (السكان فئات معينة من 
 المعّدة خصيصًا لقياس المسوحسالمة قد تطال أيضًا مشكلة . التغّيرقياس نسبة  إلى  الحاجةعندوخاصة 

 عينة محدودة تتألف فقط من رائها على نظرًا إلج،"البارومتر األوروبي "مسوحالمشارآة الثقافية، مثل 
 معلومات سياقية على صعيد الدولة إّال مسوح من آل دولة، وبالتالي ال توّفر هذه الستجوب م1000حوالى 

 .ضرورية لدعم السياساتتعتبر الواحدة بدًال من بيانات مفّصلة وموثوق بها 
 

أما الخطوة األولى التي تقع . قدمة على حد سواءتكون صالحة للدول النامية والمتقد البيانات المستخلصة إن 
لكن، بما أن الوظائف التي يوّلدها قطاع الثقافة . تتمّثل في مراجعة بياناتها الوطنيةفهي على عاتق الدول 

 توسيع التحليل عندئٍذ من األفضل، )وتترآز عادة في المدن الكبيرة(المناطق المدنية متوافرة بمعظمها في 
 .هإلى أقصى حدود
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أو من المصادر /من الواضح أن البديل الستخدام البيانات المستقاة من المصادر اإلحصائية الوطنية القائمة و

تجدر اإلشارة إلى أن .  وطني مفّصل للمشارآة الثقافيةمسح إطالق  عبراألآثر تخصصًا، هوللبيانات الدولية 
بمستوى تطّور عملية وضع السياسات الثقافية هذه الصعوبات، في جزء منها، ليست عالمية بل ترتبط أآثر 

 . استخدام البراهين في دعم عملية وضع السياساتبمدى ذاتها، وبشكل خاص بحدِّ
 

سياسات ، لكنها جزء أساسي من عملية وضع الوضع ل عملية بحدِّ ذاتها ال تعتبر عملية خلق وجمع البراهين
في هذا السياق، تنبثق البيانات األولية المدّخلة من . مة ومساءلة المؤسسات العا،السياسات العامة العصرية

اإلضافة إلى آل بيانات المشارآة واالستخدام بو من  اإلحصاءات السكانية الوطنية واإلحصاءات التجارية
يقوم دور هذا اإلطار على خلق مساحة للحوار بين وظائف السياسات القائمة على . بيانات تخصيص التمويل

 أولية فهم ذلك على أنه خطوة يمكن بالتالي، .القطاع الثقافي بمختلف أشكالهبين  و،ري البياناتالبراهين وموّف
 . الالزمةعمليات التنقيحتتطلب االختبار و، و تستلزم تحديثًا بصورة منتظمة قدلعملية تطوير

 
ممكن أن فمن ال. طار سيكون نقطة إنطالق لتطوير بيانات إحصائية أآثر شموليةيمكن االفتراض أن هذا اإل
 .اإلحصاء بين واضعي السياسات الثقافية والممارسين ووآاالت للمناقشات تشكل هذه الوثيقة أساسًا

 
  إلى قياسات مباشرةاالنتقال    6.2

 
 وفي تحديد ،إلى السياسات الثقافيةيستند للمؤشرات ) أو أطر(تتمّثل الخطوة المهمة المقبلة في تطوير إطار 

ظاهرة السياسات الثقافية وتتبع قاة لكل من المجاالت واألنشطة بغية المساعدة على قياس المؤشرات المنت
ج القائمة لوضع السياسات الثقافية تعتبر البعد االقتصادي لثقافة معينة حتى اآلن، ال تزال النماذ. اساتهاوانعك
المنهجيات  تستخدم نماذج تطويرإلى األمر أدى هذا .  غير مباشرة لالستثمار العام في الثقافةآنتيجة

 .)Sacanlon and Longley 1984, Myerscough 1998( لتقييم آثار الثقافة") المضاعفة"مثل النماذج (االستنتاجية 
 يتعّلق بشكل أساسي بوضع الثقافة ضمن عمليات التطوير والتوالد لإلطار الحاليالنموذج الذي اخترناه إّن 

 إلى التخفيف من الحاجة المفرطة إلى منهجيات استنتاجية وغير مباشرة أدىمما  ،االجتماعية واالقتصادية
 إلى ، المنتجات الثقافيةلقياساإلنتقال من استخدام نماذج غير مباشرة ومضاعفة إّن . ومعرضة نسبيًا للنقد

قافة الذي ثير الفرصة لتطوير منهجية تتيح قياس تأث توّفر ،نتجاتماستخدام قياسات مباشرة لعملية اإلنتاج وال
 .مع باقي القطاعاتيمكن مقارنته دوليًا 

 
). Pratt, 2001( المباشرة بمصداقية ومتانة أآبر المقاييسجمع البيانات يزّود د لاستخدام إطار موّحآما أّن 

الموحد التصنيف الصناعي الدولي وخاصة (بعض البيانات يمكن استخراجها باستخدام التصنيفات المعيارية 
 اقتصادية مثل مجموع المبيعات مقاييس المباشرة المقاييسيمكن أن تتضمن ). رآزي للمنتجاتوالتصنيف الم

التي وواالستثمار والمنتجات والصادرات والتوظيف، باإلضافة إلى معلومات موازية عن تمويل القطاع العام 
 مباشرة تتعلق ييسمقاعالوة على ذلك، يمكن االستفادة من . المقاييستقترب أآثر ما يمكن من مثل هذه 

 . التفصيلية عن األفرادمسوحالو األسرية المسوحباالستهالك والمشارآة من خالل 
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 المؤشراتمصفوفة  .4رقم الرسم 
 

 المجاالت ذات الصلة المجاالت الثقافية
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 اإلبداع
        

 اإلنتاج
        

النقل/ النشر ...مؤشرات          

االستقبال/ العرض  ...مؤشرات          

المشارآة/ االستهالك           

 
 
نموذجًا يستند إلى مصفوفة وضعت عبر تبويب متقاطع للمجاالت الثقافية الثمانية الواردة المنهجية ستخدم ت

تم وضع هذا . 4  رقمالرسم في هو موّضحطار اإلحصاءات الثقافية وعناصر الدورة الثقافية، آما في إ
ينبثق هذا النموذج ). سائل المثاليةبدًال من الو(النموذج لتطوير وبناء وسائل عملية وواقعية لجمع البيانات 

 عن و،)LEG Eurostat, 2000 (خبراء اإلحصاءات الثقافية التابع لالتحاد األوروبيفريق عن عمل 
 البيانات التي يمكن  هذا النموذجيحّدد. عمليات الرصد الحاليةعدد من  اعليهيستند  التي) منطقال (معاينةال

يجدر التوسع أآثر الختبار . 1986اإلحصاءات الثقافية لعام  في إطار  ما تم اقتراحهآما يتماثل مع ،جمعها
 احتمال التطّور المستقبلي بالمقابلقابل للتطبيق مباشرة، لكنه يقترح المقترح هذا إن . هذا الرسم البيانيفعالية 

لنموذج وضع من المتوّقع أن يتيح هذا او. وجمع البيانات من خالل الترآيز على ما ال يمكن قياسه حاليًا
 في دعم عدد من المنهجيات المختلفة القائمة ةآما يمكن استخدام هذه المصفوفة المقترح. دوليةقياسية معايير 

 .في مجال اإلحصاءات الثقافية
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 مسرد
 

ر                    : المسح اإلداري  ًا ألغراض غي د أساس مسح إحصائي تجريه مصادر من خارج المكاتب اإلحصائية، وُيع
دة،   مجلس األمن (إحصائية   م المتح ابع لألم ى   ). 2000 الت ذا المسح عل وم ه سجالت   يق ات من ال  جمع البيان

 .اإلدارية التي تتضمن بيانات ُمستخرجة من الملفات
 

اني       : خدمات الفن المعماري   واحي المرتبطة بالمب ع الن ين بجمي راد معني شمل  . خدمات تقدمها شرآات أو أف وت
ة             هذه الخدمات بصورة رئيسية تصميم المباني        داد خطط معماري دة، وإع صناعية الجدي ة وال السكنية والتجاري

 .لترميم المباني الجديدة، واإلشراف على أعمال البناء
 

ة  دمات اإلعالني ة      : الخ الت اإلعالني يط الحم سية بتخط صورة رئي ين ب راد معني رآات وأف دمها ش دمات تق خ
 .وإعدادها وإنتاجها

 
 ).2000مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، (جارية  المؤسسات التأصولسجل يصف :  سجل الشرآة

 
ة سكانية محددة أو              : اإلحصاءات   ى فئ ود إل ة التي تع الم  مسح يشمل المجموعة الكاملة من وحدات المعاين الع

 ).2000مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  (.بأسره
 

ه         إطار يتيح القيام بمقارنة دولية لإلح      :  التصنيف المرآزي للمنتجات   ستعان ب ة بالمنتجات، وُي صاءات المتعلق
ة                     ايير الدولي ا مع المع ا يضمن تطابقه ة لتصنيف المنتجات بم . آأداة توجيهية لتطوير أو مراجعة النظم القائم

ة المرتبطة             ين المجاالت المختلف ة ب ز المواءم ى تعزي سية إل يهدف التصنيف المرآزي للمنتجات بصورة رئي
ة بوصفها أداًة               باإلحصاءات االقتصادية وما     دعيم دور الحسابات الوطني يتصل بها من إحصاءات أخرى، ولت

يوفر التصنيف المرآزي للمنتجات أساسًا إلعادة جمع اإلحصاءات األساسية         . لتنسيق اإلحصاءات االقتصادية  
ة             ستخدم ألغراض تحليلي م  شعبة اإلحصاءات في األ      . (بعيدًا عن تصنيفاتها األصلية ووفقًا لتصنيف موحد ُي م

 ).2009المتحدة، 
 

ة                 : الحفظ   ة المهم المرآز  (عملية تقيس حياة التراث الثقافي وتعزز في الوقت عينه نقل الرسائل والقيم التراثي
إن هدف الصون             ). 1998الممتلكات الثقافية وترميمها،    حفظ  الدولي لدراسة    ة، ف ة الثقافي أما في مجال الملكي

ا يضمن عدم انخفاض قيمته       هو الحفاظ على الخصائص المادية والثق      ي بم ا   ا وبقاءه اافية للشيء المعن ى م  إل
 ).1988اليونسكو، (بعد فترة حياتنا المحدودة 

 
ي،            "فرع من فروع الملكية الفكرية، ينطبق على        :  حقوق المؤلف  ي والعلمي والفن آل إنتاج في المجال األدب

ارة     . أيًا آانت طريقة أو شكل التعبير عنه       ة    المصن "يجب فهم عب ة والفني وق       "فات األدبي ة حق ، ألغراض حماي
ة ة أو الفني ه األدبي ا، بصرف النظر عن قيمت شمل آل مصنف أصلي أنتجه مؤلف م ا ت ى أنه ف، عل . المؤل

يقية        تو صنفات الموس ررات، والم ن المح ا م ات وغيره ب والكتيب ة الكت ة والفني صنفات األدبي شمل الم
ا بحرآات أ         الم، والتصوير          والمسرحية، وتلك التي ُيعبر عنه وغرافي، واألف ة، باألسلوب الفوت و خطوات فني

األلوان،  الخطوط أو ب اريوب ن المعم ى الحجر الف ة عل ر، والطباع ة(، والحف ة العالمي ةالمنظم ة ا  لحماي لملكي
 ).1979، 2003الفكرية، 
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ة أو  معبر استخدا   حصرًا أو    يدويًامنتجات يصنعها الحرفيون إما     ": المنتجات الحرفية الحرف أو     أدوات يدوي
ساهمة        ا بقيت الم ة، طالم ة حتى باستخدام أساليب ميكانيكي م     اليدوي تج  في  المباشرة للحرفي العنصر األه  المن

ائي ة،           ... النه ون منفعي ن أن تك ي يمك زة الت ماتها الممي ن س ة م ا الخاص ة طبيعته ات الحرفي ستمّد المنتج ت
ة، وعم  ة، وزخرفي ة، وثقافي ة، وإبداعي ة، وفني ديني  وجمالي ستويين ال ى الم ة عل ة ومهم ة، ورمزي ة، وتقليدي لي

 ).1997مرآز التجارة الدولية،  -اليونسكو" (واالجتماعي
 

ة              : األنشطة الثقافية  ا التجاري د تكون    . أنشطة تجسد أو تنقل أشكاًال للتعبير الثقافي، بصرف النظر عن قيمته ق
 .إنتاج السلع والخدمات الثقافية ذاتها، أو قد تساهم في  في حدِّاألنشطة الثقافية غايًة

 
ة دورة الثقافي أتي : ال افي المت اج الثق ى اإلنت شير إل ارة ت ات أو المراحل المترابطة، عنعب سلة من العملي  سل

شطة              سلة األن ة، أو سل دورة الثقافي ًة ال دادات في المجال          المضافة تشكل مجتمع سلة اإلم ة، أو سل ة الثقافي  للقيم
 .الثقافي

 
ة  سلع الثقافي الت،        :  ال ب، والمج ي الكت ل ف يش، تتمث اليب الع وز وأس ار والرم ل األفك تهالآية تنق لع اس س

سمعية        رامج ال ديو، والب والمنتجات المتعددة الوسائط، وبرامج الحاسوب، والتسجيالت، واألفالم، وشرائط الفي
 .البصرية، والحرف، واألزياء

 
اني        ،عالم األثرية المو ،الصناعات الحرفية مصطلح يشمل   :  التراث الثقافي  ع التي    ومجموعة من المب والمواق

ة،                مثللها قيم متنوعة،     ة، أو األنثروبولوجي ة، أو اإلثنولوجي ة، أو الجمالي  القيم الرمزية، أو التاريخية، أو الفني
 ).1972اليونسكو، (أو العلمية، أو االجتماعية 

 
 .آما تم تعريفها سابقًالثقافية صناعات تنتج وتوزع السلع أو الخدمات ا:  الصناعات الثقافية

 
ين                     هي  :  المناظر الطبيعية الثقافية   ة ب ة ووثيق ة طويل ر عن عالق سان، تعب ة واإلن ين الطبيع شترآة ب أعمال م

 ).2007اليونسكو،  ( المحيطة بها الطبيعيةوالبيئةالشعوب 
 

ة   ة االهتمامات أو االحتياجات الثق         هي   :  الخدمات الثقافي ى تلبي ة خدمات تهدف إل ذه الخدمات    . افي ل ه ال تمث
ّد ة بح ة المادي سلع الثقافي اال ا وتوزيعه سر إنتاجه ا تي ا، إنم شمل.  ذاته ةت دمات الثقافي ال،  الخ بيل المث ى س  عل

سمعية البصرية،                    ،أنشطة الترخيص  سلع ال ع ال شطة توزي ف، وأن وق المؤل ة بحق  وغيرها من الخدمات المتعلق
بات الثقاف ون األداء والمناس ز فن ةوتعزي ات الثقافي ة بالمعلوم دمات المتعلق ضًال عن الخ ة، ف ب، ،ي ظ الكت  وحف

 ).في المكتبات، ومراآز التوثيق، والمتاحف( الصناعات الحرفيةووالتسجيالت، 
 

افي وع الثق صد :  التن افي،ُيق التنوع الثق ر ب ي تعبِّ كال الت دد األش ا تع ن خالله ات عن م ات والمجتمع  الجماع
ا ل. ثقافاته تم تناق ر أشك ي افي ال التعبي رالثق ى آخ ل إل ا، ومن جي ا بينه ات فيم ال  .داخل الجماعات والمجتمع

ضًا من                    ا أي ه، إنم ه ونقل افي وإثرائ راث الثق ر عن الت اليب التعبي وع أس يتجلى التنوع الثقافي فقط من خالل تن
ع ب               ا، والتمت شرها، وتوزيعه ا، ون ًا آانت الوسائل     خالل تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني، وإنتاجه ا، أي ه

 .والتكنولوجيات الُمستخدمة في ذلك



 - 88 - 

 
ة محددة        :  المشارآة الثقافية  ا بثقاف ة التي يمكن ربطه شطة اليومي ون واألن ذه   . هي المشارآة في الفن شير ه ت

ر      "العبارة إلى  ا   األساليب التي تعبِّ ة     فيه ات اإلثني يم  ، األذواق عن االختالف ة      ، والق سلوك الثقافي اط ال التي   ، وأنم
ات في    آما أيضًا تلك االختالفات التي تتضمن      الفنية واإلعالمية،    ليست لها أفضلية من الناحية     مختلف   اختالف

اة ه الحي ة أوج يش  و اليومي اط الع ف أنم ا  ."لمختل ضًا  آم ارة أي ذه العب صد به ا  "ُيق رتبط به ي ت اليب الت األس
اعي  لصلة، آالطبقة االجتماعية وال   االختالفات المذآورة بغيرها من الخصائص االجتماعية ذات ا         "نوع االجتم

)Bennett, 2001(. 
 

صميم ياء  :  الت الي لألش ي والجم داعي والفن صميم اإلب سية بالت صورة رئي ة ب دات المعني شمل الوح مصطلح ي
 ).2001مكتب اإلحصاء األسترالي، (واألماآن والخدمات 

 
سية           عبارة تشير إلى السلع والخدمات التي ت      :  تصميم األزياء  ين بصورة رئي راد المعني نتجها الشرآات أو األف

 ومكمالت األزياء، فضًال عن األنشطة التي تضطلع بها هذه الشرآات أو األفراد           ، واألحذية ،بتصميم المالبس 
 ).1995مكتب اإلحصاء النيوزيلندي، (
 

ي  صميم التخطيط شرآات   :  الت ه ال ضطلع ب شاط ت سية ب   ،ن صورة رئي ين ب راد المعني واد   أو األف صميم الم ت
دي،    (. التخطيطية لعرضها أو نشرها    شمل التصميم التخطيطي الحرف     ). 1995مكتب اإلحصاء النيوزيلن ي

 .المعاصرة
 

ا         يتطلبمسح بالعينات   هو  :  مسح نفقات األسر   ى    األسر   توفير بيانات أو تقديرات بشأن المبالغ التي تنفقه  عل
ضًا بمسح         .  فترة محددة من الزمن    السلع والخدمات االستهالآية وألغراض أخرى خالل      ذا المسح أي ُيعرف ه

 ).2008، االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون (استهالك األسر أو مسح ميزانية األسر 
 

 وفقًا لتنظيم محدود،    ، من وحدات إنتاج تعمل على نطاق ضيق       ،عامًةقطاع  ال  هذا يتألف: غير المنظم   القطاع  
دود أو غائب تمامو سيم مح سم بتق اجتت صرين من عناصر اإلنت ال بوصفهما عن ين العمل ورأس الم إن . ًا ب

عمليًا، ُيعّرف  .  هو توليد الدخل واستحداث الوظائف لألشخاص المعنيين       المؤسسات،الهدف األساسي من هذه     
تج                      ،هذا القطاع على مستوى البلدان     ى أسر تن ا إل ود ملكيته ة تع ر االعتباري  بأنه مجموعة من المؤسسات غي

ى ا وظفين و عل ن الم ددًا م ددًا مح ضم ع ا ال ت سوق، لكنه ل بعض المنتجات لل سجلة بموجب /ألق ست ُم أو لي
ة  شريعات الوطني ةالت ل،المرعي ة  مث راءات التنظيمي اعي أو اإلج ضمان االجتم ات ال ضرائب أو التزام  ال

 ).1993، االقتصاديمنظمة التعاون (
 

ادي ر الم افي غي راث الثق ا :  الت صد به ارة ُيق ارف "عب ر والمع كال التعبي صورات وأش ات والت الممارس
ا من آالت          –والمهارات   رتبط به ة    و وقطع  وما ي ة      صناعات حرفي اآن ثقافي ا      –وأم  المجتمعات  التي تعتبره

يًال              إن  . ، وأحيانًا واألفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي      الجماعاتو وارث ج ادي المت ر الم افي غي راث الثق ذا الت ه
د ه بع ل، تبدع اتال جي ات ومجتمع ستمرة الجماع صورة م د ب ن جدي ع  و ،م ا م ا وتفاعالته ع بيئته ق م ا يتف بم

ا،  ة وتاريخه ا الطبيع زز   يآم تمراريتها، ويع شعور باس ا وال ساس بهويته ديها اإلح ي ل ننم الي م رام بالت  احت
 ).2003اليونسكو،  ("التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية

 
داخلي  صميم ال شطة الت ا  أن:  أن ضطلع به ساتشطة ت ة    مؤس صميم البيئ سية بت صورة رئي ين ب راد معني  وأف
 ).1995مكتب اإلحصاء النيوزيلندي، ( والتجارية ، والسكنية، والعامة،الداخلية للمباني الخاصة
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ة   لية والقبلي شعوب األص ة :  ال شعوب القبلي ستقلة،      ال دان م ي بل يش ف ات تع ي جماع ز ه اعها ب تتمي أوض

وطني    فيالشرائح األخرى   عن   المختلفةفية واالقتصادية   االجتماعية والثقا  انوني      .  المجتمع ال نظم المرآز الق ت
ة خاصة             وائح تنظيمي وانين أو ل ا، أو ق ا  . لهذه الشعوب، آليًا أو جزئيًا، عادات أو تقاليد خاصة به شعوب  أم ال

ستقلة            األصلية دان م ًة ال     ،، فهي جماعات تعيش في بل ر شعوبًا أصليًة نتيج ذين      وُتعتب سكان ال نحدارها من ال
د وقت غزو أو استعمار        فيما مضى، آانوا يقطنون البلد   ذا البل ه ه  أو وقت رسم   ، أو إقليمًا جغرافيًا ينتمي إلي

ة              . الحدود الحالية للدولة   ا االجتماعي بعض أو بكامل نظمه انوني، ب ا الق ان مرآزه ًا آ شعوب، أي ذه ال تحتفظ ه
 ).1989منظمة العمل الدولية، (واالقتصادية والثقافية والسياسية 

 
ى بعضهما بعضًا؛          ) 1ُتعتبر وسائل اإلعالم تفاعلية عندما      :  وسائل اإلعالم التفاعلية   يؤثر شيئان أو أآثر عل

ة المحيطة                 ) 2 ا أو في البيئ ذين يلهون بألعاب          (يمكن للمستخدم إحداث تغيير في شيء م ستخدمين ال ل الم مث
ائل اإلعال    ) 3؛  )الفيديو ستخدم؛ أو     تفترض وس ًة من الم شارآًة فعلي ى خالف      ) 4م م ادل، عل أثير متب يوجد ت

 ).2008مؤسسة التراث الكندي، (التأثير األحادي أو التأثير الناتج عن عامل واحد 
 

ة بصور         : التصنيف الصناعي الدولي الموحد    دة  موّ ةيرمي إلى تصنيف جميع األنشطة االقتصادية اإلنتاجي . ح
ذا    ن ه سي م دف الرئي ع        اله تخدامها لجم ن اس ي يمك شطة الت ات األن ن فئ ة م وفير مجموع و ت صنيف ه الت

ذه              .  بحسب هذه األنشطة   وتقديمهااإلحصاءات   ديم ه ى تق دولي الموحد إل بالتالي، يرمي التصنيف الصناعي ال
شاطها االقتصادي                  ات بحسب ن شعبة اإلحصاءات    (المجموعة من فئات األنشطة بطريقة تتيح تصنيف الكيان

 ).2008مم المتحدة، في األ
 

ة    ة بالعمل            :  مسح القوى العامل ى جمع اإلحصاءات المتعلق ى األسر يهدف إل ائم عل ة  (مسح موحد ق منظم
 ).العمل الدولية

 
ة     اظر الطبيعي شري             :  تصميم المن شاط يغطي تصميم األراضي والحدائق لالستخدام الب ًة      . ن ك عام يتصل ذل

ضًا      . آانت خاصة أو عامة   سواًء  بتصميم المباني واألماآن المجاورة لها،       لكن يمكن أن يرتبط هذا التصميم أي
 ).1995مكتب اإلحصاء النيوزيلندي، (باألماآن العامة الواسعة آالحدائق العامة والمحميات 

 
سير استخدام           هي  :  المكتبة مؤسسة أو جزء من مؤسسة يتمثل هدفها الرئيسي في جمع المراجع وحفظها، وتي

 أو ،ذه والمنشآت ذات الصلة، بما يضمن تلبية احتياجات مستخدميها من حيث المعلومات            موارد المعلومات ه  
وارد  هذه أو الترفيه؛ ،البحوث أو التعليم أو الثقافة    هي المتطلبات األساسية للمكتبة، علمًا بأنها ال تستثني أي م

سي        دفها الرئي ى ه ة الدو (وخدمات إضافية ذات أهمية ثانوية بالنسبة إل د القياسي،    المنظم ة للتوحي ). 2006لي
دوريات      ب وال ن الكت ة م ة منظم ة مجموع ضمن المكتب واًء تت واد   س ة، أو أي م ة أو مطبوع ت إلكتروني آان

ة أو   ديلها (سمعية بصرية أخرى   تخطيطي سكو،    جرى تع ات اليون ذا التعريف   ). 1970بحسب بيان شمل ه ي
 . والفهارس الرقمية،أيضًا المكتبات االفتراضية

 
ه                   هو  :  المتحف ة المجتمع وتنميت ى خدم ور، تهدف إل ربح ومفتوحة للجمه ل  . مؤسسة دائمة ال تتوخى ال يتمث

 وإجراء البحوث     ، وحفظه ، وبيئته ،نشاط هذه المؤسسة في اقتناء التراث الثقافي المادي وغير المادي للبشرية          
 . الحيةيشمل هذا التعريف المتاحف. بشأنه ونقله وعرضه لتعليمه ودراسته والتمتع به
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ة مجلس اإلدارة أو               . أ ًة لطبيع يتعين تطبيق التعريف الوارد أعاله من دون مراعاة أي قيود قد تنشأ نتيج
 . أو توجهات المجموعات الموجودة في المؤسسة المعنية، أو البنية الوظيفية،الخاصية اإلقليمية

ة      . ب سم بطبيع احف "إضافًة إلى المؤسسات التي تت ي في فئ    ."المت ا يل ذا     ُأدرج م احف ألغراض ه ة المت
 :التعريف

ا       .1 ة ومواقعه ة             ،اآلثار الطبيعة واألثرية واإلثنولوجي ا طبيع ا، التي له ة ومواقعه ار التاريخي  واآلث
  ما أو لبيئتهم؛لشعٍب ويحفظ وينقل الدليل المادي المتحف الذي يقتني

ل                  .2 ات، مث ات والحيوان الحدائق  المؤسسات التي تملك مجموعات وتعرض عينات حية من النبات
 ؛والمحمياتالنباتية والحيوانية، ومتاحف األحياء المائية، 

 ؛الفلكيةمراآز العلوم والقباب  .3
 قاعات عرض الفنون التي ال تتوخى الربح؛ .4
ات ودور المحفوظات               .5 دعمها المكتب المحميات الطبيعية؛ ومراآز الحفظ وقاعات العرض التي ت

  والحدائق الطبيعية؛بشكل دائم؛
ف   .6 ات المتح صالح     هيئ وزارات أو إدارات الم ة، وال ة أو المحلي ة أو اإلقليمي ة أو القومي الدولي

 هذه الفقرة؛في العامة المسؤولة عن المتاحف وفقًا للتعريف الوارد 
ق      التي تتولى المؤسسات التي ال تتوخى الربح أو الهيئات         .7  البحوث، والتعليم، والتدريب، والتوثي

 حف؛النشاط المتعلق بالمتاحف وبعلم المت، وغير ذلك من أوجه االحفظفي مجال 
ة     .8 وارد التراثي تمرارية وإدارة الم ظ واس سر حف ي تي ات الت ن الكيان ا م ة وغيره ز الثقافي المراآ

  و  ؛)التراث الحي والنشاط اإلبداعي الرقمي(المادية أو غير المادية 
سم   بالستشارية،   المجلس التنفيذي، بعد استشارة اللجنة ا      هاالمؤسسات األخرى التي َيعتبر    .9 أنها تت

احف                      ين في المت احف والموظفين المهني دعم المت ا ت ببعض أو آامل خصائص المتحف، أو أنه
احف         ة بالمت ة الخاص ة أو التدريبي شطة التعليمي وث أو األن الل البح ن خ دولي  (م س ال المجل

 ).2007للمتاحف، 
 

ة و    أي  :  التراث الطبيعي  الم الطبيعي ات المع ة    التكوين ة  الجيولوجي ة       ،والفيزيوغرافي اطق المحددة والمؤِلف  والمن
ة،  والمواقع الطبيعية التي لها قيمة من  ،لموطن األجناس الحيوانية والنباتية المهددة      أو المحافظة  الناحية العلمي

ات،             . على الثروات أو الجمال الطبيعي     ة، وحدائق الحيوان ات الطبيعي يشمل التراث الطبيعي الحدائق والمحمي
 ).1972اليونسكو، (حياء المائية، والحدائق النباتية ومتاحف األ

 
رأي  استطالع يهدف   :  استطالع الرأي  ة سكانية              ال ى فئ راد ينتمون إل د أو توضيح آراء أف ى تأآي ات إل  بالعين

 ).2008، والتنمية االقتصادي منظمة التعاون(محددة فيما يتعلق بموضوعات معّينة 
 

را، أو مسرح              أنشطة  :  فنون األداء واالحتفاالت   رقص، واألوب ل المسرح وال واة، مث ون وه ا مهني ة يؤديه فني
ًا والتي يمكن أن         ) المهرجانات واألعياد والمعارض  (العرائس، واالحتفال بالمناسبات الثقافية      نظم محلي التي ُت

 . رسميتكون ذات طابع غير
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ة أو عرضية    تسببه عوامل بي المحتمل الذيعملية تهدف إلى تفادي الضرر      : المحافظة   دًا في    وئي شكل تهدي ت

ة ال تطبق مباشرة         بناًء  . المراد الحفاظ عليه  المحيط المباشر للشيء     دابير الوقائي اليب والت إن األس على ذلك، ف
ل      صال العوام دف استئ ة به ي للبيئ اخ المحل روف المن ي ظ تحكم ف ل ال ا يكف صمم بم ا ت ادة، وإنم ي الع  أو ،ف

ة            ة التي يمكن أن يك    العناصر المضرّ  ة المعني ة أو القطع ة الوثيق دهور حال ى ت م عل أثير مؤقت أو دائ ا ت . ون له
 ).1988اليونسكو، (
 

ة أو الراحة         :  الترويح رويح عن      يهدف  .نشاط ُيمارسه الفرد بحثًا عن المتع شيط   نفس  ال  الت سلية والتن ى الت . إل
 . الرياضةل في مجالتدخوالتسلية، لكنه يستثني أنشطة الترويح البدني التي  المقامرةيشمل ذلك 

 
ة دني الرياض رويح الب شمل  :   والت ارة ت ساتعب وفير    المؤس ديم أو ت سية بتق صورة رئي ين ب راد المعني  واألف

دني ،خدمات الرياضة   رويح الب ا يتصل به ، والت ل  من خدمات أخرى،   ا وم صلة  مث يم ذات ال اد والتعل  اإلرش
دني     رويح الب ضًا الو        . بالرياضة والت ذا التعريف أي شمل ه ة،             ي ة أو التجزئ صنع، بالجمل ة التي ت حدات التجاري

 .السلع ذات الصلة بالرياضة والترويح البدني
 

ة ارف التقليدي ا  :  المع صد به ارة ُيق لية   "عب ات األص ات الخاصة بالجماع ارات والممارس ارف واالبتك المع
الم اء الع ي شتى أنح ة ف سبة ع. والمحلي رة الُمكت ن الخب ة م ارف التقليدي أتى المع ودتت ر العق ى م تم ،ل ي ي  والت

ًة ذات   من جيلٍ ويًا و وتتوارث المعارف التقليدية شف   . تكييفها مع الثقافة والبيئة المحليتين      إلى آخر، وتكون عام
دات،        ة، والمعتق يم الثقافي أثورة، والق وال الم ور، واألق اني، والفولكل صص، واألغ ا الق ة، ومنه ة جماعي ملكي

ة             والطقوس، والقوانين المحلية، وا    ك تطوير األصناف النباتي ا في ذل ة، بم للغة المحلية، والممارسات الزراعي
ة صايد    . والحيواني ة وم االت الزراع ي مج ًة ف ي، خاص ابع عمل سية بط صورة رئي ة ب ارف التقليدي سم المع تت

ةً    ة عام ات واإلدارة البيئي ستنة والغاب صحة والب ماك وال التنوع البيو  " (األس ة ب ة المتعلق ة االتفاقي وجي، أمان ل
2007.( 

 
صرية ون الب ية : الفن صورة أساس صر ب اآي الب ون تح ي ،فن ن  وه كل م داع  ش ى إب ز عل ون ترآ كال الفن أش

 .متعددة األبعادالقطع البصري بصورة رئيسية أو المصنفات ذات طابع ال
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يقدم إطار اإلحصاءات الثقافية لليونسكو لعام ٢٠٠٩ منوذجا مفاهيميا لتعريف الثقافة ألغراض 
إحصائية. فهو أداة لتنظيم وجمع بيانات ثقافّية قابلة للمقارنة. وهو كوسيلة للتصنيف أعدت استنادا 

إلى التصنيفات الدولّية املوحدة، يطّبق تصنيف األنشطة والسلع واخلدمات على اإلحصاءات الثقافّية.

مت إعداد أطار ٢٠٠٩ من خالل مشاورات واسعة مع الدول األعضاء وخبراء في مجال اإلحصاءات والسياسات 
الثقافية، باإلضافًة إلى ممثلني عن منظمات دولية. ويعكس هذا اإلطار التغيرات العاملية املتعلقة 

بالتكنولوجيا وفهمنا للمسائل الثقافية األساسية والتقدم في مجال القياسات اإلحصائية والتغيرات 
التي حدثت في أولويات السياسات  الثقافية منذ إصدار ١٩٨٦.

وستشكل هذه األداة حافزا لتحسني قياس الظواهر الثقافية، وتعزيز استخدام اإلحصاءات الثقافية في 
العالم لوضع سياسات تستند إلى احلقائق. وأخيرا، فإنه يؤسس ملنهجيات جديدة جلمع البيانات واملؤشرات 

التي سيطورها معهد اليونسكو لإلحصاء باإلضافة ألنشطة اليونسكو في مجال الثقافة.

يشكل معهد اليونسكو لإلحصاء املكتب اإلحصائي ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة. ومركز إيداع األمم املتحدة

لإلحصاءات القابلة للمقارنة في مجاالت التربية 
والعلم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.
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